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HΠA: “OIKOΓENEIEΣ ΣTPATIΩTΩN ENANTIA ΣTON ΠOΛEMO”

«Φέρτε πίσω τα παιδιά μας»
O

λο και περισσότερες οικογένειες αμε ρι κα νών στρα τιω τών
που υπηρετούν στο Iράκ και το
Aφγανιστάν στρέφο νται ενάντια στον
πόλεμο. Yπάρχει σε εξέλιξη μια πραγματι κή στρο φή. Οι οι κογένειες έχουν
ξαναζωντανέψει την αντιπολεμική οργάνωση Οικογένειες Στρατευμένων Μιλάνε Ανοιχτά, η οποία είχε δημιουργηθεί
από το 2003, καλώντας καινούργια μέλη να γραφτούν. Από τότε που ο Τζορτζ
Μπους ανακοίνωσε την τακτική “αύξησης” των στρατευμάτων το Γενάρη, περισσότερες από 500 καινούργιες οικογένειες εντάχθηκαν στην οργάνωση.
Η Νάνσι Λέσινγκ, από τα ιδρυτικά
μέλη της αντιπολεμικής εκστρατείας
των οικογενειών στρατευμένων, μίλη σε στην εφημερίδα Socialist Worker
για τα ογκούμενα αντιπολεμικά αισθήματα στους στρατιώτες και τις οικογένειές τους.
“Το 2002, όταν τα τύμπανα του πολέμου χτυπούσαν πολύ δυνατά, πάνω
από 70% όσων απαντούσαν στις δημοσκοπήσεις δήλωναν την υποστήριξή
τους στην εισβολή στο Ιράκ. Τώρα πάνω από 70% λένε πως ο πόλεμος είναι
ένα λάθος.
Εχουμε πάνω από 3.500 οικογένειες
στην εκστρατεία μας. Μέσα σε τρεις
μέρες, στις αρχές του μήνα, έγιναν μέλη 60 καινούργιες οικογένειες.
Οταν ο Μπους ανακοίνωσε την κλιμάκωση του πολέμου, οι οικογένειες
των στρατευμένων κατάλαβαν ότι αυτό θα σήμαινε πολλαπλές αποστολές
στρατευμάτων, επέκταση του χρόνου
υπηρεσίας και περισσότερους στρατιώτες να εντάσσονται στο νόμο “stop-

loss”, ένα νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να κρατάει τους στρατιώτες
σε θητεία, παρότι έχουν συμπληρώσει
τα οχτώ χρόνια που έγραφε η σύμβασή τους.
Τον Απρί λη η κυ βέρ νη ση Μπους
ανακοίνωσε ότι όλες οι θητείες εκτός
ΗΠΑ θα επεκταθούν σε 15 μήνες.
Πολλοί στρατιώτες τώρα βρίσκονται
στην τρίτη υπηρεσία τους. Πολλοί από
αυτούς που επιστρέφουν από τους πολέμους πάσχουν από διαταραχές μετατραυματικού στρες, μια κατάσταση που
προέρχεται από το διαρκή φόβο και από
την επαφή με τη φρίκη του πολέμου.
Πολλές οικογένειες βλέπουν ότι οι
στρα τιώ τες που επι στρέ φουν από
τους πολέμους δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έφυγαν.”
Η Λέσινγκ λέει ότι σε πολλούς από
τους στρα τιώ τες που κλο νί στη κε η
υγεία τους, τους δίνουν φάρμακα και
τους ξαναστέλνουν στο μέτωπο.
“Η πραγματικότητα αυτής της κατάστα σης “σκό τω σε ή θα σκο τω θείς”
έχει τεράστιες επιπτώσεις στους στρατιώ τες. Πολ λοί εί δαν μπρο στά τους
παιδιά να πυροβολούνται ή τους φίλους τους να σκοτώνονται. Κάθε μέρα
τρεις, τέσσερις στρατιώτες σκοτώνονται. Και όσο πε ρισ σό τε ρο πα ρα μέ νουν εκεί, τόσο περισσότερες είναι οι
πιθανότητες να σκοτωθούν η να τραυματιστούν άσχημα.
Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος
πάνω από 4.000 αμερικάνοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στο Ιράκ και το
Αφγανιστάν. Κάθε μήνα από τότε που
ξε κίν η σε η “αύ ξη ση στρα τευ μά των”
στο Ιράκ, σκοτώνονται περισσότεροι

από 100 στρατιώτες.
Δεκάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί, δημιουργώντας έναν στρατό από
πληγωμένους ή ψυχολογικά χτυπημένους στρατιώτες, οι οποίοι επιστρέφοντας πίσω, αφήνονται στο έλεος ενός
συστήματος υγείας που ρημάζει.

“Γιατί βρισκόμαστε εκεί;”
Ολο και περισ σό τερο, το αί σθη μα
στο στράτευμα και τις οικογένειες είναι
“Γιατί βρισκόμαστε εκεί;” Οταν ξεκίνησε η εκστρα τεία μας, την ορ γάνω σή
μας αποτελούσαν κυρίως γο νείς, ξα δέρφια, παππούδες και άλλοι συγγενεις στρατιωτών. Τώρα έχουμε όλο και
περισσότερο είσοδο των συζύγων των
στρατευ μένων. Πολλές σύζυγοι ζουν
στις στρατιωτι κές βάσεις, όπου είναι
πολύ δύσκολο να μιλήσεις ανοιχτά.

Φέρ νου με αυ τές τις συ ζύ γους σε
επαφή μεταξύ τους και δημιουργούμε
δίκτυα μέσα στις στρατιωτικές βάσεις.”
Η εκστρατεία των οικογενειών των
στρατευμένων είναι μία από τις πολλές
ορ γα νώ σεις που ξε πη δά νε ανά με σα
στους στρατευμένους και τους απόστρατους.
Οι στρα τιώ τες που επι στρέ φουν
έχουν φτιάξει την οργάνωση «Βετεράνοι του Ιράκ ενάντια στον Πόλεμο» και
οι υπη ρε τού ντες φα ντά ροι υπο γρά φουν την «Εκκληση της εκστρατείας
για Αποκατάσταση».
Αυτές οι εκστρατείες έχουν γίνει πανίσχυρα εργαλεία για να εκφραστεί ο
όλο και μεγαλύτερος θυμός ενάντια
στον “πόλεμο που βασίστηκε στα ψέ ματα”.
Σύμφωνα με την Νάνσυ Λέσινγκ, η

μεγάλη αλλαγή ήρθε με τις εκλογές
για το Κογκρέσσο τον περασμένο Νοέμβρη, όταν οι Δημοκρατικοί που βρίσκονται στην αντιπολίτευση σάρωσαν
πα τώ ντας πα νω σε ένα κύ μα ορ γής
ενάντια στον Μπους.
“Παρόλο που πολλοί Δημοκρατικοί
δεν έκαναν προεκλογική καμπάνια ενάντια στον πόλεμο, οι εκλογές έστρεψαν τη συ ζή τη ση από το ερώ τη μα
“Πρέπει να επιστρέψουν τα στρατεύματα;” στο “Πότε πρέπει να επιστρέψουν τα στρατεύματα;”. Το Κογκρέσσο έχει τη δύναμη να κόψει τη χρημα τοδότηση του πολέμου. Ο Μπους λέει
ότι αν κο πεί η χρη μα το δό τη ση θα
μπουν σε κίν δυ νο τα στρα τεύ μα τα.
Εμείς λέμε ότι αν χρηματοδοτείς τον
πόλεμο, χρηματοδοτείς το θάνατο των
στρατευμάτων μας”.

Παίρνουμε επίσης σημειώματα από
συζύγους αξιωματικών που ξεκινάνε
με τη φράση “εγώ και ο άντρας μου είμαστε ενάντια σ' αυτόν τον πόλεμο”.
Υπηρχε ένας κώδικας σιωπής ανάμεσα
στις συζύγους των στρατιωτών. Τώρα
αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι το να
μην μιλάς ανοιχτά είναι πιο επικίνδυνο
από το να μιλάς.

Aριστερά:
η Nάνσυ
Λέσινγκ
Δεξιά:
Bετεράνοι
του πολέμου
στο Iράκ
διαδηλώνουν.

EΠIΘEΣH ΠPONTI ΣTO AΣΦAΛIΣTIKO

H Kεντροαριστερά στο δρόμο του Mπερλουσκόνι;
Επίθεση στο ασφαλιστικό εξαπολύει η κυβέρνηση Πρόντι στην Ιταλία, επιταχύνοντας τις μεθοδεύσεις μέσα στο καλοκαίρι. Πρόκειται για μια
τεράστια προδοσία. Μία από τις πιο μεγάλες υποσχέσεις με τις οποίες ήρθε στην εξουσία ο Πρόντι ήταν ότι θα καταργήσει τους αντιασφαλιστικούς νόμους του Μπερλοσκόνι. Πιο συγκεκριμένα ο νόμος που πέρασε η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι το 1994 αύξανε τα όρια ηλικίας για έξοδο
σε σύνταξη από τα 57 στα 60 από το 2008. Τα 57
βέβαια είναι το κατώτατο όριο και ισχύει με την
προϋπόθεση της 35ετίας. Τώρα, ο Πρόντι αντί να
καταργήσει αυτόν τον νόμο, προωθεί τη σταδιακή
και πιο “μαλακή” εφαρμογή του, με μικρές αυξήσεις κάθε χρόνο ώστε το 2014 οι ιταλοί εργαζόμενοι να παίρνουν σύνταξη στα 62. Παράλληλα
μειώνονται οι συντάξεις για να φτάσουν τα 5060% του τελευταίου μισθού το 2014.
Το χειρότερο είναι ότι οι αριστεροί σύμμαχοι
στην κυβέρνηση του Πρόντι δεν φαίνονται προς
το παρόν διατεθειμένοι να κάνουν το παραμικρό

για να μπλοκάρουν αυτήν την επίθεση. Ο Πρόντι
στις 20 Ιούλη έκανε συνάντηση με τις ηγεσίες
των συνδικάτων που του έδωσαν το ΟΚ να προχωρήσει με το σκεπτικό ότι η πρόταση είναι καλύτερη από το νόμο της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι. Ο Πρόντι αξιοποίησε τις επιθετικές ανακοινώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευ ρωπαϊκής Ενωσης και της Κεντρικής Τράπεζας
της Ιταλίας, που απειλούσαν ότι δεν γίνεται να
συνεχίζει η Ιταλία να δίνει συντάξεις κατά μέσο
όρο στα 60,7 χρόνια και να ξοδεύει το 15% του
ΑΕΠ της για συντάξεις, ενώ πχ η Σουηδία δίνει
σύνταξη στα 64,3. Για να κερδίσει την υποχώρηση των συνδικάτων, άφησε τα βαρέα και ανθυ γιει νά έξω από τη με ταρ ρύθ μι ση, ενώ άφη σε
ανοιχτό το θέμα των γυναικών. Ο Πρόντι ξέρει
πως η πίεση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για εξίσω ση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων για γυναίκες
και άντρες θα του δώσει την ευκαιρία να χτυπή σει και τα δικαιώματα των γυναικών για πρόωρη
συνταξιοδότηση το επόμενο διάστημα.
Την επί της αρχής συμφωνία των ηγεσιών των

συνδικάτων αξιοποίησαν με τη σειρά τους οι ηγέτες της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης και των Ιταλών Κομμουνιστών, των δύο κομμάτων της Αριστεράς που συμμετέχουν στην κεντροαριστερή
κυβέρνηση Πρόντι. Ενώ έκαναν δηλώσεις διαφωνίας με την επίθεση στις συντάξεις, αφήνουν το
ζή τη μα να λυ θεί “από τους ερ γα ζό με νους”. Ο
Πρόντι είχε ξανά έτοιμη την απειλή της επιστροφής του Μπερλουσκόνι, αν τολμήσουν να καλέσουν τους βουλευτές τους να καταψηφίσουν τους
νέους νόμους για το ασφαλιστικό ή τον προϋπολογισμό του 2008 που θα συμπεριλάβει αυτές τις
αλλαγές.
Η προ δο σία της κυ βέρ νη σης Πρό ντι για το
ασφαλιστικό έρχεται να προστεθεί στη στάση της
για το Αφγανιστάν και το Λίβανο. Εκλεγμένη για
να σταματήσει την πολεμοκαπηλεία του Μπερλουσκόνι, η κυβέρνηση Πρόντι αναγκάστηκε να αποσύρει τα ιταλικά στρατεύματα από το Ιράκ, αλλά
“εξι σορ ρό πη σε” τη συμ μα χία της με τις ΗΠΑ,
μπαίνοντας πιο βαθειά στην κατοχή του Αφγανιστάν. Η ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο πέρσι το

καλοκαίρι, έδωσε την ευκαιρία στην ιταλική κυβέρνηση να στείλει στρατεύματα που ηγούνται
της “ειρηνευτικής αποστολής”.
Eδώ στην Eλλάδα, πέρυσι, ο Συνασπισμός έκανε τα στραβά μάτια στην ανοιχτή εμπλοκή της κυβέρνησης Πρόντι στην ιμπεριαλιστική επέμβαση
στο Λίβανο. Αργότερα δικαιολόγησε την Κομμουνιστική Επανίδρυση όταν διέγραψε τον μοναδικό
της γερουσιαστή που καταψήφισε την ιταλική παρουσία στο Αφγανιστάν. Τώρα το ίδιο άσχημο μοτίβο συνεχίζεται όχι στο επίπεδο του πολέμου αλλά της νεοφιλελεύθερης επίθεσης. Η Κομμουνι στική Επανίδρυση είναι το αδελφό κόμμα του Συνασπισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κόμμα τος της Αρι στε ράς. Οσο δεν κα ταγ γέλ λε ται η
“αριστερή” υποστήριξη στην επίθεση στο ασφαλιστικό, τόσο οι “αποστάσεις από την κεντροαρι στερά” στις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ θα αποδει κνύονται προεκλογικά παιχνίδια.

Nίκος Λούντος
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ΓIANNHΣ
ΣHΦAKAKHΣ

Πακιστανοί μετανάστες πανηγυρίζουν για την αθώωση του Tζαβέντ Aσλάμ και σηκώνουν
στα χέριατον συντονιστή της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο, Γιάννη Σηφακάκη.

Συντονιστής της
Συμμαχίας ΣTAMATHΣTE
TON ΠOΛEMO
Πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλη του 2005,
μυστικοί πράκτορες της Ελλάδας και της Βρετανίας απήγαγαν, ανέκριναν και βασάνισαν 28
του λά χι στον με τα νά στες από το Πα κι στάν
που ζούσαν στα Πετράλωνα και στα Γιάννενα
για να διερευνηθεί η σχέση τους με τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο εκείνο το διάστημα.
Μέσα σ' αυτά τα δύο χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση έκανε ότι μπορούσε για να κουκουλώσει το σκάνδαλο των απαγωγών. Ο τότε
υπουργός Δημόσιας Τάξης, Γ. Βουλγαράκης,
αλλά και ο διάδοχός του, Β. Πολύδωρας, δήλωναν κατ' επανάληψη ότι οι απαγωγές είτε
δεν έγιναν ποτέ, είτε ότι έγιναν από άλλους
ομοεθνείς τους που ακολουθούν αυτές τις
πρακτικές, μια που οι απαγωγές είναι "το εθνικό χόμπυ των Πακιστανών", όπως δήλωναν
χυδαία οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης! Ο Βύρων Πολύδωρας μάλιστα, δήλωνε τότε υποκριτικά ότι θα παραιτηθεί, αν αποδειχτεί ότι οι
απαγωγές έγιναν πραγματικά.
Οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν με την
συ νερ γα σία της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας
(που λειτουργεί σαν το μακρύ χέρι της Χούντας του Μουσάραφ στην Ελλάδα) να τρομοκρατήσουν και, όταν δεν έπιασε αυτό, να δωροδωκήσουν τους απαχθέντες για να αλλάξουν τις καταθέσεις τους. Έστησαν ολόκληρη
σκευωρία σε βάρος του ανθρώπου που πρωτοστάτησε στην καταγγελία των απαγωγών,
του Τζαβέντ Ασλάμ προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, με στόχο να τον
απελάσουν σε κάποιο Γκουαντανάμο και να
του κλείσουν το στόμα…
Δεν τα κατάφεραν! Ο Τζαβέντ Ασλάμ αθωώθηκε κάτω από την πίεση ενός μαζικού κινήματος αλληλεγγύης που στάθηκε αταλάντευτα στο πλευρό του απαιτώντας την τιμωρία
των υπεύθυνων για τις απαγωγές.
Σήμερα, έρχεται το πόρισμα του Συμβουλίου Πλημ με λειο δι κών που απορ ρί πτει την
πρόταση του Εισαγγελέα να μπει η υπόθεση
των απαγωγών στο αρχείο, αναγνωρίζει ότι οι
απαγωγές έγιναν και ζητάει την παραπέρα
ανάκριση για τις ευθύνες των ελληνικών αρχών και των συνεργατών τους σ' αυτήν την
υπόθεση. Είναι μια σαφής δικαίωση όλων αυ τών που καταγγέλει τόσο καιρό η Συμμαχία
Σταματήστε τον Πόλεμο, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας και οι συμπαραστάτες της.
Και ταυτόχρονα, ένα καλό προηγούμενο
ενάντια στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με ανακριτές και δικαστές
να κλείσουν επίσης στα γρήγορα (χωρίς να
αξιοποιούν το πλούσιο ανακριτικό υλικό και
χω ρίς να κα τα λο γί ζουν ευ θύ νες για τους
υπεύθυνους) και το δεύτερο μεγάλο σκάνδα λο παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων και
των ελευθεριών μας, αυτό των υποκλοπών
της Vodafone.
Η μάχη για να τιμωρηθούν οι ένοχοι των
απαγωγών και των υποκλοπών παραμένει ένα
ανοικτό μέτωπο με την κυβέρνηση. Η Συμμα χία Σταματήστε τον Πόλεμο καλεί τους εργα ζόμενους και τη νεολαία, όλους τους αγωνι στές της Ειρήνης και της υπεράσπισης των δι καιωμάτων που χτυπιούνται "από τον πόλεμο
κατά της τρομοκρατίας", να δώσουμε αυτή τη
μάχη μαζί.

ΔEN ΠEPNA TO KOYKOYΛΩMA TΩN AΠAΓΩΓΩN TΩN ΠAKIΣTANΩN

Nα τιμωρηθούν οι ένοχοι

και για τις υποκλοπές

Δ

εν πέρασε το κουκούλωμα της υπόθεσης
των απα γω γών 28 τουλά χιστον Πακιστα νών, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες της
κυβέρνησης που συνεχίζονται εδώ και δύο χρόνια.
Το βούλευ μα του Συμ βουλίου Πλημ με λειοδικών
Αθηνών που εκδόθηκε στις 25 Ιούλη λέει ΟXI στην
πρό τα ση του Ει σαγ γε λέα Ορ νε ρά κη να μπει η
υπόθεση στο αρχείο. Σύμ φωνα με τους δικη γόρους της Πα κι στα νικής Κοι νότη τας, Φρα γκίσκο
Ραγκούση και Γιώργο Γκουντούνα προκειται για
“χαστούκι στο διεθνές παρακράτος και τις σειρήνες που προφήτευαν το κλείσιμο της υπόθεσης...
το βούλευμα διαπιστώνει ότι οι απαγωγές των Πακι στα νών έγι ναν και μά λι στα από δρά στες που
αποτελούν στελέχη και όργανα Υπηρεσιών Ασφαλείας! Είναι χαρακτη ριστι κό ότι ακριβώς επειδή
θεωρεί αποδεδειγμένα τα παραπάνω, το Συμβούλιο δι α τάσ σει την περαιτέ ρω ανά κρι ση για τον
εντοπισμό των δραστών”.
Οι απαγωγές των Πακιστανών μαζί με τη μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών είναι δύο από τα πιο
σημαντικά εγκλήματα της κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας και από την αρχή επιστράτευσε κάθε
είδους μηχανισμούς για να τα συγκαλύψει.
Από τις απειλές, τις δωροδοκίες και τις συκοφαντίες μέχρι τους μηχανισμούς της Πακιστανικής
πρεσβείας και τις οργανωμένες σκευωρίες ενάντια
στον πρόεδρο της Πάκιστανικής Kοινότητας, Tζα βέντ Aσλάμ. Oμως, δeν τους πέρασε. Tους σταματήσε η γεναία αντίσταση των Πακιστανών μεταναστών με την συμπαράσταση του αντιπολεμικού
κινήματος και των συνδικάτων.
Ο εισαγγελέας Ορνεράκης έπαιξε το επόμενο
χαρτί της κυβέρνησης, ζητώντας να μπει η υπόθε ση στο Αρχείο, λέγοντας πως οι Πακιστανοί μετα νάστες δεν τον έπεισαν για τις απαγωγές τους,
επικαλείται και το απίστευτο επιχείρημα ότι η ΕΥΠ
δεν συνηθίζει τέτοιου είδους πρακτικές και ξαναρίχνει το φταίξιμο στα ίδια τα θύματα. Το βούλευμα
όμως λέει αυτό που σκέφτηκε κάθε λογικός άν θρωπος: “Δεν φαίνεται πιθανό ότι οι παθόντες, οι κονομικοί μετανάστες και βιοπαλαιστές στην Ελλά -

δα, με εντελώς αδύναμη κοινωνική και εργασιακή
θέση, θα επέλεγαν και μάλιστα με την προβολή
ψευδών ισχυρισμών, να στραφούν κατά του ίδιου
του ελληνικού κράτους”, όπως επίσης: “Οι περιστάσεις αυτές παραπέμπουν μάλλον σε δράστες
που αποτελούν στελέχη και όργανα υπηρεσιών
ασφαλείας”. Το βούλευμα ζητάει να συνεχιστεί η
ανάκριση και μάλιστα καλεί τις υπηρεσίες του κράτους να καλέσουν για μάρτυρες τους Πακιστανούς
πράκτορες της πρεσβείας που οργάνωσαν τα λαδώματα για να κλείσουν το στόμα των θυμάτων.
Το γεγονός ότι η υπόθεση δεν μπαίνει στο αρ χείο είναι μια νίκη για τους Πακιστανούς μετανάστες που αντιστάθηκαν, αλλά και για όλους τους
συμπαραστάτες που στάθηκαν στο πλευρό τους.

Διεθνές παρακράτος
Η υπόθεση όμως είναι και ένα δυνατό καμπανάκι για το αντιπολεμικό κίνημα, που χρειάζεται να
παραμείνει στην πρώτη γραμμή. Τα δημοκρατικά
δικαιώματα, όχι μόνο των μεταναστών αλλά όλων
μας βρίσκονται στό στόχαστρο, από ένα διεθνές
πα ρα κρά τος που λει τουρ γεί προς όφε λος του
“πολέμου κατά της τρομοκρατίας”. Πρόκειται για
ένα παρακράτος που ξεκινάει από τον Μπους, ο
οποίος μόλις πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε επέκταση των δικαιωμάτων παρακολούθησης τηλεφωνι-

κών συνδια λέξεων από τις μυ στικές υπηρεσίες,
και φτάνει ως τον Καραμανλή, την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Πολύδωρα. Οι πτήσεις της CIA που
μεταφέρουν κρατούμενους σε μυστικές φυλακές
έκαναν αποδεδειγ μένα πολλα πλές στάσεις στην
Ελλάδα, με την άδεια της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση του Καραμανλή είναι βασικό κομμάτι όλου αυτού του μηχανισμού. Διατηρεί ελληνικό στρατό στο Αφγανιστάν και το Λίβανο, ενώ η
Ντόρα Μπακογιάννη δε χάνει ευκαιρία να δηλώσει
τη συμφωνία της με την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας του Μπους στην Ευρώπη, ακόμη και
σε ελληνικό έδαφος. Είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να μας πείσει ότι δεν ήξερε τίποτα ούτε για
τις απαγωγές, ούτε για τις υποκλοπές; Ηταν τυχαία
η παρουσία του τηλεφώνου του συντονιστή της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο, Γιάννη Σηφακάκη, στη λίστα των κινητών υπό παρακολούθηση;
Η προσπάθεια του κουκουλώματος φυσικά και
δεν σταματάει εδώ. Η υπόθεση των υποκλοπών
απειλείται να πάει στο αρχείο. Την αλήθεια και τη
δικαιοσύνη δεν θα τη διαφυλάξει εντέλει κανένας
δικαστής. Θα τη διαφυλάξει το κίνημα που παλεύει όχι μόνο για να ξεφορτωθούμε αυτήν την κυβέρνηση, αλλά και ολόκληρο το σύστημα του πολέμου και του κέρδους. Στην ΔEΘ θα έχουμε την
ευκαιρία να τους στείλουμε ξανά αυτό το μήνυμα.

KYKΛOΦOPEI TO NEO TEYXOΣ
TOY ΠEPIOΔIKOY

Σοσιαλισμός
από τα κAτΩ

Γάζα - Nίκη της Aντίστασης
Aφιέρωμα: Σοσιαλισμός στον 21ο αιώνα

Bενεζουέλα, Kούβα, Oκτωβριανή Eπανάσταση,
Πολιτιστική Eπανάσταση στην Kίνα

H Pιζοσπαστική Aριστερά & οι εκλογές
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Tι προκαλεί δίνη στα χρηματιστήρια;
Bίαιο τέλος των
εξαγορών με δανεικά

Π

ικρή γεύση για το τι μπορεί να σημάνει η λέξη
«κρίση» στις αγορές πιστωτικών προϊόντων (δάνεια, εταιρικά ομόλογα, παράγωγα κλπ), φάνηκε
την περασμένη εβδομάδα όταν τα χρηματιστήρια γκρεμίστηκαν από τα ιστορικά υψηλά τους, εξανεμίζοντας σχεδόν 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τρεις ημέρες.

Σ

το μεγαλύτερο μέ ρος της τελευταί ας δε καε τί ας η πα γκόσμια οικονομία επιπλέει σε μια
θάλασσα φτηνών πιστώσεων. Οι απότομες πτώσεις των διεθνών χρηματιστη ρί ων εί ναι το κα μπα νά κι για τις
διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές
ότι αυτή η περίοδος μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της.

Η αφορμή για το ξεπούλημα ήρθε από τις ΗΠΑ. Όταν
οι κερδοσκόποι των αγορών συνειδητοποίησαν ότι δύο
από τις μεγαλύτερες εξαγορές (της Alliance Boots και
της Chrysler) με δανεικό χρήμα από private equity κινδυ νεύουν να ναυαγήσουν, μετά από προβλήματα που ανέ κυψαν στη χρηματοδότησή τους.

Οι φτη νές πι στώ σεις, κα ταρ χήν,
στηρίχτηκαν στις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών των ηγέτιδων καπιταλιστικών χωρών. Το 2000-1, με την ύφεση στις ΗΠΑ και τις επι θέ σεις της
11/9, η αμερικάνικη κεντρική τράπεζα
μείωσε δραστικά τα επιτόκια.

Γράφει o Kώστας Σαρρής
Και στις δύο περιπτώσεις, τα ομολογιακά δάνεια που είχαν εκδοθεί δεν κατάφεραν να προσελκύσουν αρκετούς
αγοραστές, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες είχαν βελτιώσει τους όρους που προσέφεραν.
Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds)
την τελευταία διετία έχουν επιδοθεί σε ακραίες επιθετικές
κινήσεις επιχειρηματικών εξαγορών με δανεικό χρήμα (μέσω της έκδοσης δομημένων ομολόγων).
Συνολικά από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιήσει το 31% των επιχειρηματιών εξαγορών παγκοσμίως η
αξία των οποίων φέτος ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των
3 τρισ. δολ. (σχεδόν 15 φορές το ελληνικό ΑΕΠ)
Οι «βάρβαροι», όπως αποκαλούνται τα private equity,
αποκτούν μια εταιρεία με δανεικά κι αφού τη «νοικοκυρέψουν» (με βίαιες περικοπές κόστους και απασχόλησης)
την μεταπωλούν ακριβότερα βγάζοντας έτσι κέρδος.
Αυτές οι κινήσεις αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των
κερδοσκόπων στα χρηματιστήρια, τα οποία χάρη σε αυτή
τη σπέκουλα έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα επίπεδα
της φούσκας του 2000.
Το «πάρτι» των private equity φαίνεται όμως ότι μπορεί
εύκολα να μετατραπεί σε σκόνη, βυθίζοντας στη δίνη όλο
το εποικοδόμημα που έχει στηθεί γύρω από αυτές τις κινήσεις, όπως έγινε με το προηγούμενο «μπουμ» των εξαγορών το 2000: Αφού η κορύφωση των deals συμβαδίζει
με την κορύφωση της κερδοσκοπίας που μπορεί να φέρει
το σκάσιμο της φούσκας με μορφή παγκόσμιου «ντόμινο».
Δεν είναι όμως μόνο τα private equity. Τα ριψοκίνδυνα
στεγαστικά δάνεια της κατηγορίας subprime στις ΗΠΑ είναι η άλλη εστία ανησυχίας.
Περισσότεροι από 25 πιστωτές subprime έχουν βάλει
λουκέτο τους τελευταίους μήνες. Αντιστοιχούν μόλις στο
8% του συνόλου των στεγαστικών δανείων, αλλά μπορούν
να επηρεάσουν πολλαπλασιαστικά διότι οι κερδοσκόποι
τα έχουν συνδέσει με τις αγορές πιστωτικών παραγώγων με τη μορφή δομημένων ομολόγων (CDO)- για να μειώ σουν το ρίσκο.

Nτόμινο
Άλλά, άλλο είναι το θέλω κι άλλο το μπορώ στον άναρχο κόσμο των αγορών. Η «διασπορά κινδύνου» σε περισσότερους παίκτες, μέσω των CDO, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «ντόμινο κινδύνου» για τους εμπλεκόμενους.
Οι αγορές δεν ανησυχούν φυσικά για τις κοινωνικές
προεκτάσεις του προβλήματος, καθώς το sublending αφο ρά τη χορήγηση δανείων σε ανθρώπους με βεβαρημένο
πιστωτικό ιστορικό, που είναι κυρίως τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα (αφροαμερικανοί και ισπανόφωνοι).
Ανησυχούν όμως για το γεγονός ότι πίσω από τις εταιρείες subprime κρύβονται μεγάλες ευυπόληπτες αμερικα νικές και ευρωπαϊκές τράπεζες (Morgan Stanley, Barclays,
Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, UBS, HSBC),

Aπότομη προσγείωση
της κερδοσκοπικής
μηχανής

Γράφει o
Αλεξ Καλλίνικος

Aπογοητευμένοι οι κερδοσκόποι αναρωτιούνται αν θα
απλωθεί η απότομη ”προσγείωση” της κερδοσκοπικής
μηχανής στην πραγματική οικονομία οδηγώντας σε ύφεση
που έχουν δανείσει τα λεφτά και κινδυνεύουν να δημιουργήσουν μια τεράστια «μαύρη τρύπα» που θα καταπιεί πολλούς.
Το sublending δείχνει πόσο ευάλωτη είναι ευρύτερα η
αμερικανική αγορά ακινήτων και τον κίνδυνο που εγκυμονεί τόσο για τα χρέη των τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων που έμμεσα ή άμεσα έχουν ωφεληθεί από την αμερικανική φούσκα στα ακίνητα, όσο και για την ίδια την κατανάλωση.
Ένα δείγμα έδωσε το «πατατράκ» της επενδυτικής τράπεζας Bear Stearns, όταν ομολόγησε ότι δύο από τα hedge funds της που επενδύουν στην αγορά subprime ουσιαστικά «δεν αξίζουν δεκάρα», αφού είχαν επενδύσει σε δομημένα ομόλογα (τύπου CDO) τα οποία ήταν συνδεδεμένα
με στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου.
Όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί χάρη στην τεράστια ρευστότητα που έχει εξασφαλίσει το «φθηνό» δανεικό χρήμα.
Σε περίπτωση που η στρόφιγγα του φθηνού χρήματος
κλείσει ακόμη πιο πολύ, ιδίως αν αυξηθούν τα πολύ φθηνά
επιτόκια στην Ιαπωνία και την Ελβετία, τότε υπάρχει κίνδυνος να υπάρξουν δυσκολίες αποπληρωμής και πτωχεύ σεις.
Η φούσκα της ρευστότητας έχει δημιουργηθεί από μια
προσφιλή τακτική των hedge funds, που ακούει στο όνομα
carry trade: δανεισμός, δηλαδή, σε νομίσματα με χαμηλά
φθηνά επιτόκια, όπως το γεν και το ελβετικό φράγκο, για
τοποθετήσεις σε αξίες με υψηλότερες αποδόσεις.
Η άνοδος του πετρελαίου και ο πληθωριστικός κίνδυνος
ενισχύουν την τάση για αύξηση των επιτοκίων διεθνώς,
απειλώντας να αντιστρέψουν αυτή την εικόνα.
Γεγονός που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στο «πάρτι»
των private equity, τα οποία δεν αποτελούν μόνο «το απαρά δε κτο πρό σω πο του κα πι τα λι σμού», αλ λά απο κα λύ πτουν πόσο ωμά λειτουργεί το σύστημα στην πράξη πίσω
από την ιλουστρασιόν εικόνα.

Αυτή η κίνηση έδωσε ώθηση στην
αμε ρι κά νι κη οι κο νο μία. Αλ λά κά νο ντας αυτό, έριξε και καύσιμο στη μηχανή της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας που έπαιζε ήδη ένα ολοένα
και πιο κεντρικό ρόλο στον αμερικάνικο καπιταλισμό από το δεύτερο μισό
της δεκαετίας του 1990. Η κερδοσκοπία «μετανάστευσε» από το χρηματιστήριο στο τομέα της στέγης. Τα χαμηλά επιτόκια έκαναν πιο φτηνές τις
υποθήκες και αύξησαν τις τιμές των
σπιτιών. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούσαν να δανείζονται περισσότερο,
στη ριγ μέ νοι στις υψη λό τε ρες τι μές
των ακινήτων τους, και να ξοδεύουν
περισσότερο.
Ενα μεγάλο τμήμα από την αύξηση
της κατανάλωσης, πήγε σε φτηνά εισα γό με να προϊό ντα από την Κί να.
Στην αρχή αυτής της χρονιάς τα απο θέματα ξένου συναλλάγματος της Κίνας έφταναν τα 1.2 τρισεκατομμύρια
δο λά ρια. Ενα με γά λο μέ ρος αυ τών
των δολαρίων ξαναγύρισαν στις ΗΠΑ
κα θώς το κι νέ ζι κο κρά τος αγό ρα ζε
ομόλογα του αμερικάνικου δημοσίου,
βοηθώντας έτσι την αμερικάνικη κερδοσκοπική μηχανή.
Τρά πε ζες επεν δύ σε ων, αμοι βαία
κεφάλαια κλπ μπορούσαν να βγάζουν
κέρδη από τις φτηνές πιστώσεις. Το
έκαναν αναπτύσοντας την αγορά ριψο κίν δυ νων στε γα στι κών δα νεί ων
subprime. Το έκαναν επίσης προκαλώντας μια πλημμύρα επιθετικών εξαγορών με δανεικό χρήμα. από ιδιωτικά επεν δυ τι κά κε φά λαια και άλ λα
εται ρι κά αρ πα κτι κά. Επι λέ γουν σαν
στό χο εται ρεί ες που θε ω ρούν ότι
μπορεί να γίνουν περισσότερο κερδοφόρες μέσω της ανελέητης «ανασυγκρότησής» τους.
Και τα δυο αυ τά «κόλ πα» εί ναι
ιδιαιτέρως ριψοκίνδυνα. Ετσι λοιπόν,

οι κερδοσκόποι σχεδίασαν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα για να κάνουν το ρίσκο μικρότερο. Το πιο σημα ντι κό εί ναι τα CDO τα δο μη μέ να
ομόλογα. Κεντρικοί τραπεζίτες υπογραμ μί ζουν, εδώ και και ρό, ότι τα
CDO μπορεί να «μοιράζουν» καλύτε ρα το ρίσκο, αλλά αν τα πράγματα
πά νε στρα βά, μπο ρεί να απλώ σουν
παντού την αστάθεια.
Οπως υπο γραμ μί ζει ένα έξυ πνος
αναλυτής, ο Χένρι Μάξει, σε γράμμα
του στην εφημερίδα Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
την πε ρα σμέ νη βδο μά δα: «Η αγο ρά
subprime έχει ενδιαφέρον...για αυτό
που μας λέει γενικότερα για τον νέο
αμερικάνικο χρηματοοικονομικό μηχανισμό, ότι δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες και ο πυρήνας του τραπεζικού συστήματος δεν μπορούν πια να ελέγξουν αυτό το μηχανισμό.»

Oικονομικές συνέπειες
Ο δα νεισμός που έχει φουσκώ σει
σε απί στευ το βαθ μό από τα hedge
funds και άλλα τέτοια κεφά λαια, ρίχνει συνέχεια χρήμα στην οικονομία.
Αλλά, όπως επισημαίνει ο Μάξεϊ: «αν
αυ τή η μη-τρα πε ζι κή ρευ στό τη τα
«στεγνώσει»...τότε το πιστω τικό σοκ
θα έχει πολύ πραγ μα τι κές οικονομικές συνέπειες».
Αυτό συμβαίνει τώρα. Το «πιστωτικό σοκ» άρ χι σε όταν οι κε ντρι κές
τρά πε ζες άρ χι σαν να αυ ξά νουν τα
επιτόκια. Το έκαναν γιατί ανησυχούσαν για πιθανή αύξηση του πληθωρισμού. Οι υψηλότεροι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης έχουν αυξήσει τη
ζήτηση για πρώτες ύλες και τρόφιμα. Οι κεντρικές τράπεζες της Αμερικής και της Βρετανίας αποφάσισαν
να κάνουν ακριβότερο το δανεισμό
του χρήματος για να αντιμετωπίσουν
τις πληθωριστικές πιέσεις.
Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο και ακριβότερο να δα νεί ζο νται. Το hed ge fund
«Κέρβερος» ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Κράισλερ. «Ο φόβος κυριαρχεί
στις χρη μα το οι κο νο μι κές αγο ρές»
έγρα φε η εφη με ρί δα Φαϊ νάν σιαλ
Ταϊμς το περασμένο Σάββατο.
Δεν είναι παράξενο λοιπόν που οι
τι μές των με το χών, οι οποί ες εί χαν
πάρει την ανηφόρα με το μπουμ των
εξα γο ρών, έπε σαν. Ομως, η πραγ μα τι κά ση μα ντι κή ερώ τη ση εί ναι το
αν η από το μη «προ σγεί ω ση» της
κερδοσκοπικής μηχανής θα απλωθεί
και στην πραγματική οικονομία οδηγώντας σε μια ύφεση. Την απάντηση
ίσως τη μάθουμε σύντομα.
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Mε το EN.ANTI.A στην Θεσσαλονίκη
BYPΩNAΣ
Μετά μία εβδομάδα κινητοποιήσεων για την πυρκαγιά στον Υμηττό η τοπική επιτροπή της Πρωτοβουλίας ΕΝΑΝΤΙΑ σε Παγκράτι,
Βύρωνα, Καισαριανή, έκανε την
πρώτη της συνεδρίαση. Εμπνευσμένοι από την πανελλαδική συνέλευση της 14 Ιούλη αλλά και οργισμένοι από την εμπρηστική πολιτική του Καραμανλή, τα μέλη της
επιτροπής συζητήσαμε τον άμεσο
σχεδιασμό της δράσης μας ακόμα
και μέσα στις διακοπές του Αυγούστου.
Αποφασίσαμε ότι, σε συνδυασμό
με τις τοπικές κινητοποιήσεις στην
περιοχή μας, ο πρώτος μεγάλος
σταθμός είναι η διαδήλωση στη
ΔΕΘ στις 8/9 και γι’ αυτό βάζουμε
σαν στόχο να κλείσουμε και να γεμίσουμε τουλάχιστον ένα πούλμαν.
Λόγω της πίεσης του χρόνου να οργανωθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια, βάζουμε να οργανώσουμε
άμεσα μαζικές αφισοκολλήσεις σε
Βύρωνα, Παγκράτι, Καισαριανή καθώς και εξορμήσεις στις πλατείες
Δεληολάνη, Αγίου Λαζάρου και Και σαριανής.
Τέλος, προκειμένου να διευρυνθεί η επιτροπή και να μας γνωρίσει
ο κόσμος σε αυτές τις γειτονιές θα
φτιάξουμε ένα αφισάκι με τηλέφωνα μελών της επιτροπής μας, για
να μας παρουσιάζει και να καλεί
για τη ΔΕΘ, έτσι ώστε να μπορεί ο
καθένας να δηλώνει συμμετοχή και
στην Επιτροπή του ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και
στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης.
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίστηκε στις 22/8 στο θεα τράκι Ταπητουργείου.

Χρίστος Αργύρης

Oι συμβασιούχοι πυροσβέστες διαδηλώνουν πέρσι στην ΔEθ. Mαζί τους θα είμαστε και φέτος όπως καλούν
και οι αφίσες των τοπικών επιτροπών του EN.ANTI.A στο Hράκλειο και στα Πετράλωνα

BOΛOΣ
Η Πρωτοβουλία ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α έκανε τις
πρώτες της εμφανίσεις και στο Βόλο αυτές τις μέρες. Η πρώτη εμφάνιση έγινε
στην ανοιχτή εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν την περασμένη Τρίτη μια σει ρά
οργα νώσεις (ΣΕΚ, ΑΡΑΝ, ΟΚ ΔΕ, ΝΑΡ,
Ξεκίνημα) με θέμα «Η αντικαπιταλιστική
αριστερά και οι εκλογές». Στην εκδήλωση συμ μετεί χαν περισ σό τε ροι από 50
αγωνιστές και αγωνίστριες. Το λόγο πήραν πολλοί αγωνιστές που συμμετείχαν
στην εκδήλωση. Οι εκπρόσωποι του ΝΑΡ
αναλώθηκαν σε μια διαρκή επίθεση ενάντια στο ΣΕΚ στις τοποθετήσεις τους.
Αντίθετα, εμείς με τις τοποθετήσεις
μας παρουσιάσαμε τους λόγους για την
συγκρότηση της Πρωτοβουλίας ΕΝΑ ΝΤΙΑ, την ανά γκη της έκ φρα σης και
στην εκλογική μάχη της αριστεράς που
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων το τελευταίο διάστημα και χαράσει
μια αντικαπιταλιστική προοπτική για αυ -

τό το κίνημα. Επιμείναμε ακόμα ότι δεν
υπάρχει καιρός για εσωστρέφεια και ότι
πρέπει να κάνουμε ευρύτατα γνωστό το
ΕΝΑΝΤΙΑ.
Γι’ αυ τό πε ρά σα με γρή γο ρα στην
πράξη. Εγινε μια πρώτη σύσκεψη της
επιτροπής του ΕΝΑΝΤΙΑ στο Βόλο και
καταλήξαμε σε ένα πρώτο πρόγραμμα
δραστηριότητας. Στη σύσκεψη συμμετεί χαν 9 αγω νι στές και αγω νί στριες,
φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, φαντάροι, που συζήτησαν με ενθουσιασμό
τόσο τη συγκρότηση του ΕΝΑΝΤΙΑ όσο
και τα πρώτα βήματά του στο Βόλο. Την
Τρίτη 31/7 θα γίνει μια πρώτη εξόρμηση
στο κέντρο της πόλης. Κανονίστηκε ένα
πρόγραμμα αφισοκολήσεων, όλοι χρεώ θηκαν προκηρύξεις και αφίσες και μάλιστα έγιναν οι πρώτες αφισοκολήσεις σε
κοντινές τοποθεσίες που πάει ο κόσμος
για το μπάνιο του.

Νίκος Παπαθανασίου

ANATOΛIKA ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Ούτε η ζέστη του καλοκαιριού εμπόδισε τους αγωνιστές
του ΕΝΑΝΤΙΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη να συνεχίσουν
την προπαγάνδα για την συγκρότηση της Πρωτοβουλίας για
την Ενότητα της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Ηδη από την
προηγούμενη βδομάδα είχαμε οργανώσει μάζεμα της τοπικής επιτροπής του ΕΝΑΝΤΙΑ στις ανατολικές συνοικίες προκειμένου να συζητήσουμε για την απόφαση της πανελλαδικής συνέλευσης στην Αθήνα στις 14/7 αλλά και τα επόμενα
βήματα της επιτροπής στο επίπεδο της δράσης.
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου ήδη είχε
αρχίσει να φεύγει από την πόλη μαζευτήκαμε συνολικά γύ ρω στα 10 άτομα, φοιτητές, μαθητές και εργαζόμενοι, γεγο νός πολύ ενθαρρυντικό αφού ήταν η πρώτη φορά που οργα νώθηκε ένα τέτοιο μάζεμα στην περιοχή των ανατολικών.
Στην αρχή συζητήσαμε για την απόφαση που πάρθηκε
στην Αθήνα προκειμένου να ενημερωθούν και όσοι δεν είχαν
καταφέρει να παρακολουθήσουν την πανελλαδική συνέλευ ση από κοντά. Στη συνέχεια έγινε μια αναφορά στα αποτε λέσματα των εκλογών στην Τουρκία όπου δόθηκε έμφαση
στο υψηλό ποσοστό που πέτυχε το ακροδεξιό κόμμα, γεγονός το οποίο άνοιξε την κουβέντα για τον κίνδυνο της φασι στικής δεξιάς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για τον Καρατζαφέρη, η απομόνωση του οποίου πρέπει να είναι από τα
άμεσα καθήκοντα του ΕΝΑΝΤΙΑ.

Το πιο ση μα ντι κό κομ μά τι της συ ζή τη σης όμως ήταν
αναμφίβολα το πρόγραμμα δράσης το αμέσως επόμενο διάστημα. Καταλήξαμε στις εξής αποφάσεις:
Οργανώσαμε αφισοκόληση στην περιοχή της Χαριλάου
(στην Τούμπα είχαμε ήδη κάνει) την Πέμπτη που μας πέρασε ώστε η Πρωτοβουλία να γίνει γνωστή στη γετονιά.
Συμφωνήσαμε όλοι ότι η επόμενη μεγάλη καμπάνια του
ΕΝΑΝΤΙΑ θα είναι η διαδήλωση της 8/9 στη ΔΕΘ και η με γάλη εκδήλωση του ΕΝΑΝΤΙΑ στις 9/9 και χρεωθήκαμε
όλοι προκηρύξεις που καλούν στο διήμερο ώστε ο καθένας να ανοιχεί στον κύκλο του ή όπου πάει διακοπές.
Βγάλαμε τετραμελή συντονιστική γραμματεία ώστε να
μην χάσουμε επαφή την περίοδο των διακοπών και για να
οργανώσουμε καλύτερα το μεγάλωμα της επιτροπής καθώς
και το «σπάσιμό» της σε πιο τοπικό επίπεδο (Καλαμαριά,
Τούμπα, Χαριλάου) ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η παρέμβασή μας στα ανατολικά.
Επίσης η γραμματεία ανέλαβε να οργανώσει την επόμενη
συνάντηση της επιτροπής αμέσως μετά τις διακοπές αλλά
και τυχόν δραστηριότητες στα ανατολικά από μέλη που θα
μείνουν στην πόλη. Στη μάχη ΕΝΑΝΤΙΑ στην κυβέρνηση και
τον καπιταλισμό ούτε μια μέρα δεν μπορεί να πάει χαμένη!

Νίκος Τουρνάς

AMΠEΛOKHΠOI
ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Η πρώτη σύσκεψη της επιτροπής
της Πρωτοβουλίας ΕΝΑΝΤΙΑ στα Δυτικά της Θεσσαλονίκης έγινε την Πέμπτη 26 Ιούλη στους Αμπελόκληπους. Συμμετείχαμε οργανωμένοι και
ανένταχτοι αγωνιστές από τις γειτονιές μας.
Τις προηγούμενες μέρες η Πρωτο βουλία ΕΝΑΝΤΙΑ έχει ήδη κάνει την
«παρουσία» της στην Θεσσαλονίκη.
Αυτό που συζητήσαμε είναι πώς θα
απλώσουμε αυτό το μήνυμα ακόμα πιο
πλατιά στις γειτονιές μας. Στη συζήτηση που κάναμε αποφασίσαμε ενα πρόγραμμα αφισοκολήσεων και εξορμήσεων στις Συκεές, στη Σταυρούπολη, στη
Νεάπολη. Δώσαμε νέο ραντεβού της
επιτροπής για τις 20 Αυγούστου.
Ο στόχος μας είναι να οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στα Δυτικά
κοντά στο τέλος του μήνα. Μπροστά
μας είναι η μεγάλη αντικυβερνητική
διαδήλωση στη ΔΕΘ στις 8 Σεπτέμβρη. Θέλουμε από τώρα να ξεσηκώσουμε τις γειτονιές μας για να ετοιμάσουμε την πιο «καυτή» υποδοχή στον
Καραμανλή και την κυβέρνησή του, με
το ΕΝΑΝΤΙΑ στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης.

Νίκος Χατζάρας

MME
Ωραί ες οι συ ζη τή σεις για τη συ γκρότη ση του ενωτικού μετώπου της
αντι καπιταλιστικής αριστεράς. Κα λές
και οι αντιπαραθέσεις για το τι και πώς
πρέπει να είναι.
Αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι η απο δοχή που έχει ήδη η είδηση της συγκρό τη σης του ΕΝΑ ΝΤΙΑ στα Μέ σα
Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία θέλει
και ορισμένα οργανωτικά βήματα για
να απλωθεί.
Αυτό βάλαμε μπρος στη συνάντηση
που κανονίσαμε πριν μερικές ημέρες
στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, όσοι συμφωνούμε να συμμετέχουμε σε αυτή την
προσπάθεια. Συνεννοηθήκαμε να προ χωρήσουμε στα εξής βήματα:
Πρώτον, να διακινήσουμε το ενημερωτικό υλικό στους χώρους εργασίας
(αφίσες, κείμενα κλπ).
Δεύτερον, να κυκλοφορήσουμε παράλληλα «δελτίο συμμετοχής», ένα κείμενο υπογραφών, το οποίο προτείνου με να συμπληρώσει όποιος θα ήθελε
να συμ με τέ χει σε αυ τή την προ σπά θεια. Για να μπορεί η συμμετοχή να είναι ενεργητική και όχι παθητική και ο
καθένας να μπορεί να απλώνει το μήνυμα του ΕΝΑΝΤΙΑ ακόμη περισσότερο
και να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας.
Τρίτον, να ετοιμάσουμε ένα μικρό
κείμενο που θα ανακοινώνει την πα ρουσία της νέας ενωτικής αντικαπιταλι στι κής αρι στε ράς στο χώ ρο των
ΜΜΕ, καθώς επίσης και κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν σε ζητήματα
της δου λε ιάς (π.χ. συ μπα ρά στα ση
στην επίσχεση εργασίας των υπαλλήλων στο Κανάλι 1).
Τέταρτον, να οργανώσουμε τη συμμετοχή μας με κάλεσμα όσων επιθυ μούν να ανέβουν στη διαδήλωση που
προγραμματίζεται έξω από τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης 8-9 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει πούλμαν εκείνες τις
ημέρες με κόσμο από τα ΜΜΕ.
Πέμπτον, ένα πάρτι που προετοιμάζεται για τα τέλη Αυγούστου ώστε να
μαζέψουμε χρήματα για τη χρηματοδότηση του κόστους των υλικών που
διακινούμε.
Κοντά στις 20 Αυγούστου ετοιμάζουμε νέα συνάντηση για τον συντονισμό όλων αυτών των ενεργειών.

Κώστας Σαρρής

60 XPONIA AΠO THN ANEΞAPTHΣIA TOY ΠAKIΣTAN KAI THΣ INΔIAΣ

Διαίρει και βασίλευε: H φρικτή
κληρονομιά της αποικιοκρατίας
Η

Ινδία και το Πακιστάν θα γιορτάσουν σε
λίγες μέρες τα 60 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Στις 14 Αυγούστου του 1947
η Βρετανία εγκατέλειψε οριστικά, ύστερα από
μια «παρου σία» που είχε κρατή σει πά νω από
δύο αιώνες, την ινδική υποήπειρο. Εκατομμύρια
άνθρωποι ξεχύθη καν εκείνη την ημέρα στους
δρόμους για να γιορ τά σουν την ανεξαρ τησία
τους. Την ίδια στιγμή στο Λονδίνο κυριαρχούσε
το πένθος και η θλίψη: η βρετανική αυτοκρατορία είχε μόλις πεθάνει.
Η Βρετανία δεν είχε διστάσει, μέσα σε αυτούς τους δύο αιώ νες, να χρη σι μο ποιή σει
οποιο δή πο τε μέ σο, όσο φρι χτό, βρώ μι κο ή
απάνθρωπο και να ήταν, για να συνεχίσει να
ελέγχει «τις Ινδίες» -το «κόσμημα της αυτοκρατορίας». Η καταστολή, οι εκτελέσεις, οι σφαγές
συμπληρώνονταν πάντα με μια συστηματική πολιτική διαίρεσης και καλλιέργειας μίσους ανάμεσα στις διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες
των Ινδιών. Έκαναν ότι μπορούσαν για να στρέψουν τους Ινδουιστές, τους Μουσουλμάνους
και τους Σιχ τον έναν ενάντια στον άλλο. Η Ινδία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, οι χώρες
που προέκυψαν τελικά από την αποχώρηση των
Βρετανών από την ινδική υποήπειρο πλήρωσαν
πολύ ακριβά, με πόνο, εκατομμύρια πρόσφυγες
και αίμα την κληρονομιά αυτής της πολιτικής
του «διαίρει και βασίλευε». Και συνεχίζουν να
πληρώνουν μέχρι και σήμερα.

Εταιρία Ανατολικών Ινδιών
Η «βρετανική εποχή» εγκαινιάστηκε στις Ινδίες πριν από τρεις αιώνες με την διαβόητη «Εταιρία των Ανα τολι κών Ινδιών». Η κλω στοϋ φα ντουργία ήταν τότε πολύ πιο αναπτυγμένη στις
Ινδίες από ότι στην Ευρώπη. Η Εταιρία αντάλλασσε τα, πανάκριβα στην Ευρώπη, υφάσματα
της Ινδίας με ασήμι –που άρπαζε από τις αποικίες της στον «Νέο Κόσμο». Η διείσδυσή της στην
Ινδία στηριζόταν στην στενή της συμμα χία με
την τοπική άρχουσα τάξη, που λάτρευε το βρετανικό ασήμι αλλά και όλο και περισσότερο στα
δικά της στρα τεύ μα τα που εξα σφά λι ζαν την
«ασφάλεια» των εμπόρων της –όπου δεν μπορούσε να της το εξασφαλίσει ο στρατός του αυτοκράτορα.
Το 1757 οι δυνάμεις της εταιρίας ήρθαν σε
σύγκρουση με τον στρατό ενός τοπικού άρχο ντα –και τον νίκησαν. Το αποτέλεσμα ήταν να γί νει η Εταιρία η «ντε φάκτο» κυβέρνηση της Βεγ γάλης: εγκατέστησε έναν δικό της άρχοντα στο
παλάτι, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να τον
αναγνωρίσει και ύστερα άρχισε να προσθέτει
στα έσοδά της από το «ινδικό εμπόριο», τους
φόρους που συνέλεγε από τους φτωχούς «υπη κόους» της. Το Σίτι του Λονδίνου παραληρούσε.
Η Εταιρία μπορούσε να συγκριθεί στα μάτια του
μόνο με την Τράπεζα της Αγγλίας. Το μέρισμα

που μοίραζε στους επενδυτές της ήταν εθνικό
γεγονός. Μέσα στα επόμενα χρόνια η Εταιρία
εξαπλώθηκε σε όλες τις Ινδίες. Στα μέσα του
19ου αιώνα η πραγματική επικράτεια του Ινδού
“Αυτοκράτορα” είχε περιοριστεί στο Νέο Δελχί.
Όσο μεγάλωνε όμως η δύναμή της, τόσο μεγάλωνε και το μίσος των απλών ανθρώπων -που
έβλεπαν να μετατρέπονται σκουπίδια μέσα στην
ίδια τους την χώρα.
Το 1857 ξέσπασε μια μαζική εξέγερση που
απλώθηκε σε ολόκληρη την χώρα. Η εξέγερση
ξεκίνησε από τον στρατό- από μια ανταρσία των
αυτοχθόνων φαντάρων ενάντια στους εξευτελισμούς, τις διακρίσεις και τον ρατσισμό των ευρω πα ί ων αξιω μα τι κών τους. Ακο λού θη σε η
ύπαιθρος με μια μαζική εξέγερση των αγροτών
ενάντια στους άρχοντες τους -πιστούς συνεργάτες της εταιρίας. Στις πόλεις τεράστια πλήθη
πυρπόλησαν τα κυβερνητικά κτίρια, λεηλάτησαν
τα θησαυροφυλάκια, κατέστρεψαν τα στρατόπεδα και γκρέμισαν τις πόρτες των φυλακών. Η
εξέγερση κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της άρχουσας τάξης παρέμεινε στο πλευρό των Βρετανών -αλλά όχι όλο.
Στο τέλος τα στρατεύματα των Βρετανών νίκησαν. Η «τιμωρία» ήταν αμείλικτη. Οι αντάρτες
που συλλαμβάνονταν δολοφονούντο με τους
πιο άγριους τρόπους: τους εκτόξευαν, σφηνώνο ντας τους σαν βλή μα τα μέ σα σε κα νό νια,
τους διαμέλιζαν σαδιστικά, τους κρέμαγαν ή
τους πυροβολούσαν. Ολόκληρα χωριά πυρπολήθηκαν, ναοί ισοπεδώθηκαν, χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν. Στο Νέο Δελχί οι υποτιθέμενοι υπεύθυνοι της Σφαγής της Κανπόρ -όπου 200 Ευρωπαίοι, δολοφονήθηκαν- υποχρεώθηκαν να γλύ ψουν το αίμα των νεκρών από το δάπεδο. Ύστερα κρεμάστηκαν.
Η Βρετανία, όμως, δεν μπορούσε πια να εμπιστευ θεί τα συμ φέ ρο ντά της στην Ιν δία στην
Εταιρία. Το 1858 η διοίκηση των Ινδιών πέρασε
στα χέρια της βρετανικής κυβέρνησης. Λίγο αργότερα η Βασίλισσα της Αγγλίας στέφθηκε Αυτοκράτειρα των Ινδιών.

Διαίρει και βασίλευε
Το πέρασμα από την Εταιρία στην κυριαρχία
του «κυβερνήτη» δεν άλλαξε φυσικά τις βρετανικές προτεραιότητες: την καταλήστευση των Ινδιών.
Η μεγαλύτερη πηγή εσόδών για την Βρετανία
από τις Ινδίες ήταν η φορολογία των αγροτών.
Καθόλου παράξενο, το πρώτο σχεδόν πράγμα
που έκανε ο νέος κυβερνήτης ήταν να προσπα θήσει να την εκσυγχρονίσει. Οι Βρετανοί δεν
παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους στην φο ρολογία των αγροτών ακόμα και τη δεκαετία
του 1890, όταν ο λιμός μάστιζε τις Ινδίες. Ταυ τόχρονα πριμοδότησαν τις εξαγωγές πρώτων

φωνή του σε κάθε χωριό της Ινδίας». Πολλά
στελέχη του Κογκρέσου ανήκαν στις ανώτερες
κάστες των Ινδουιστών και φοβούνταν κάθε συνεργασία των φτωχών Ινδουιστών με τους φτωχούς Μουσουλμάνους.

Απελευθέρωση
Οι πλη θυ σμοί των Ιν διών πλή ρω σαν πο λύ
ακριβά –σε ιδρώτα, πόνο και αίμα- την συμμετοχή της χώρας τους στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πολλοί έτρεφαν αυταπάτες ότι η Βρετανία θα
χάριζε στις Ινδίες την ανεξαρτησία της –σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις θυσίες της. Φυσικά
έπεσαν τραγικά έξω. Σε όλη την διάρκεια του
πολέμου ο Τσόρτσιλ και το επιτελείο του είχαν
μόνο μια έγνοια: πως θα εξασφαλίσουν τις «αυτοκρα τορικές κτί σεις» στον με τα πολεμικό κόσμο. Κάποιοι καταλάβαιναν πόσο απατηλή ήταν
αυτή η ελπίδα. Ο Σουμπχας Τσάντρα Μπόουζ,
παλιό στέλεχος του Κογκρέ σου, ίδρυσε έναν
στρατό από Ινδούς αιχμαλώτους που θα πολεμούσε στο πλευρό της Ιαπωνίας –μόνο αν συντρίβονταν θα έφευγαν οι Βρετανοί από την Ινδία.

Mε βάρβαρες εκτελέσεις και βασανηστίρια και την πολιτική του “διαίρει και βασίλευε”, οι βρετανοί ιμπεριαλιστές
άφησαν την πιο φρικτή κληρονομιά στους λαούς της Iνδίας και του Πακιστάν.
υλών -βαμβάκι, τσάι, ρύζι, όπιο. Στα τέλη του
19ου αιώνα η Ινδία είχε γίνει ο σημαντικότερος
εμπορικός εταίρος της Βρετανίας: όχι μόνο μια
φτηνή πηγή πρώτων υλών αλλά και αποδέκτης
των βρετανικών βιομηχανικών προϊόντων. Τα 2/3
των προϊ ό ντων της βρε τα νι κής κλω στοϋ φα ντουργίας κατέληγαν, τη δεκαετία του 1880,
στις Ινδίες.
Αυτό που εξασφάλιζε αυτή την διαρκή ληστεία ήταν ο στρατός και η πολιτοφυλακή. Και
τα δύο σώματα στελεχώνονταν από τους ίδιους
τους πληθυσμούς των Ινδιών αλλά βρίσκονταν
κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο των Βρετανών.
Οι αξιωματικοί ήταν όλοι Βρετανοί. Η μοναδική
εξαίρεση ήταν το πυροβολικό –στο οποίο υπηρετούσαν αποκλειστικά Ευρωπαίοι. Οι Βρετανικές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν πολλές φορές
των Ινδικό Στρατό σε άλλες επιχειρήσεις –στην
Κίνα, το Αφγανιστάν, την Μπούρμα, την Αίγυπτο, την Ουγκάντα, το Σουδάν. Στον Α’Παγκόσμιο Πόλεμο ο Ινδικός στρατός «προσέφερε»
ένα εκατομμύριο άνδρες. Στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο δύο εκατομμύρια. Οι Ινδίες δεν πλήρωναν
το τίμημα της αποικιοκρατίας μόνο σε ιδρώτα:

το πλήρωναν, ακριβά και σε αίμα.
Η εμπειρία της εξέγερσης του 1857 συνέχισε
να κατατρέχει μέχρι το τέλος τους Βρετανούς.
«Θέ λω να έχω ένα πνεύ μα δι α φο ρε τι κό και
εχθρικό στα διαφορετικά στρατιωτικά σώματα»
έλεγε ένας αξιωματικός. «έτσι ώστε οι Σιχ να
μπορούν να πυροβολήσουν Ινδουιστές, Γκούρκα ή ενάντια και στους δυο, χωρίς δισταγμούς
σε ώρα ανάγκης...». Η ιδέα αυτή μεταφράστηκε
σε μια συστηματική προσπάθεια καλλιέργειας
μί σους ανά με σα στους Ιν δου ι στές και τους
Μου σουλ μά νους –τις δυο με γα λύ τε ρες θρη σκευτικές ομάδες των Ινδιών- από τις αρχές του
20ου αιώνα. Καθόλου τυχαία, η απαρχή αυτής
της προσπάθειας συνέπεσε με τις πρώτες εθνι κιστικές «ταραχές» ενάντια στην βρετανική παρουσία.
Στην κορυφή του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος ήταν το Ινδικό Εθνικό Κογκρέσο, μια
οργάνωση που είχε ιδρυθεί από μια ομάδα μορφωμένων Ινδών που μισούσε όχι μόνο τον ρατσισμό αλλά και τα όρια που έθετε η βρετανική
αποικιοκρατία στην δική τους κοινωνική ανάπτυξη και προέλαση. Στην αρχή το Κογκρέσο ήταν
μετριοπαθές και νομιμόφρον.

Το 1906 δημιουργήθηκε η Μουσουλμανική
Ένωση. Η αρχική της διακήρυξη ήταν ταυτό χρονα μια δήλωση νομιμοφροσύνης απέναντι
στην Βρετανική κυριαρχία: «να προάγει την πίστη στην βρετανική κυβέρνηση, να προστατεύει
και να προ ω θεί τα πο λι τι κά δι καιώ μα τα των
Μουσουλμάνων της Ινδίας και να αντιπροσωπεύει, με αξιοπρέπεια, τις ανάγκες τους και τις
ελπίδες τους, στην κυβέρνηση». Λίγα χρόνια αργότερα η Ένωση υιοθέτησε την «θεωρία των
δύο εθνών». Στις Ινδίες δεν ζούσε ένας λαός με
πολλές και διαφορετικές θρησκείας αλλά δυο
ξεχωριστά έθνη: οι Ινδουιστές και οι Μουσουλμάνοι. Η απελευθέρωση από τους Βρετανούς
δεν ήταν αρκετή: οι Μουσουλμάνοι θα έπρεπε
να απελευθερωθούν και από τους Ινδουιστές.
Οι Μου σουλ μά νοι χρειά ζο νταν το δι κό τους
κράτος -το Πακιστάν.
Οι ίδιοι οι ηγέτες του Κογκρέσου- παρόλο
που μιλούσαν για ένα κοσμικό κράτος -έκαναν,
πρακτικά, ότι μπορούσαν για να καλλιεργήσουν
και αυτοί από την μεριά τους την δυσπιστία των
Μουσουλμάνων. Ο Γκάντι -ένας δικηγόρος, που
είχε σπουδάσει στην Δύση- υιοθέτησε την εμφάνιση ενός Ινδουιστή χωρικού, «για να φτάσει η

Μόλις έκλεισε ο Β’Παγκόσμιος Πόλεμος οι Ινδίες ξεσηκώθηκαν. Μαζικές διαδηλώσεις, εξεγέρσεις αγροτών, διαδηλώσεις, συγκρούσεις με
την αστυνομία έγιναν κυριολεκτικά καθημερινά
φαινόμενα. Η Βρετανία απάντησε με ένα ακόμα
κύμα καταστολής. Το 1945 συνέλαβε τους ηγέ τες του Ινδικού Εθνικού Στρατού του Μπόουζ. Η
κατηγορία την «εσχάτη προδοσία». Η χώρα ξεσηκώθηκε. Στο ναυτικό ξέσπασε ανταρσία: οι
ναύτες έδεσαν τις τρεις σημαίες –του Κογκρέσου, της Μουσουλμανικής Ένωσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος- και τις ύψωσαν στους
ιστούς των πλοίων. Ο κόσμος στάθηκε μαζικά
στο πλευρό των ναυτών: στην Βομβάη ξέσπασε
γενική απεργία ενώ η ίδια η ανταρσία απλωνόταν από τον ένα ναύσταθμο στον άλλο. Οι Βρετανοί κατάφεραν μόνο χάρη στη βοήθεια του
Κογκρέσου και της Μουσουλμανικής Ένωσης
να την σταματήσουν
Στο Λονδίνο χτύπησε το καμπανάκι του συναγερμού. Τον Νοέμβρη του 1946, ύστερα από μια
δραματική συνεδρίαση στο υπουργικό Συμβούλιο οι υπουργοί αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν
ότι δεν ήταν πια σε θέση να ελέγξουν τις Ινδίες.
Μια μόνο λύση υπήρχε: η φυγή. Έναν μόνο όρο
έθεσαν πριν υπογράψουν το διάταγμα για την
ανεξαρτησία της χώρας: τον χωρισμό της σε
δύο κράτη, στην «ινδουιστική» Ινδία και το «μουσουλμανικό» Πακιστάν στο οποίο ανήκε το σημερινό Mπαγκλαντές. Η βρετανική αυτοκρατορία πέθαινε. Ποια άλλη κληρονομιά θα μπορούσε να αφήσει πίσω της πέρα από το ψέμα, το μίσος και το αίμα;

Σωτήρης Kοντογιάννης

ΠAKIΣTAN

Aνάμεσα στην φτώχεια
και τους δικτάκτορες
Η ιστορία του Πα κιστάν ήταν μια φοβερή διάψευση
για όλους και όλες που πίστεψαν στην αυταπάτη ένός
«δικού τους» Μουσουλμανικού κράτους. Και η διάψευση
άρχισε από την ίδια κιόλας την επόμενη μέρα της ανεξαρτησίας.
Τα μεσάνυχτα τις 14 Αυγούστου οι Ινδίες γιόρτασαν
την αποχώρηση των Βρετανών αλλά ο χάρτης της διαίρεσης της χώρας δεν είχε διαμορφωθεί ακόμα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας άγριος αγώνας δρόμου για την εκτόπιση των «λάθος» πληθυσμών που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς. Εκατομμύρια άνθρωποι, τρομοκρατημένοι από την βία, έτρεξαν μέσα στις επόμενες μέρες να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις «αμφισβητούμενες»
περιοχές. Κάπου 17 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν εκείνες τις μέρες –η μεγαλύτερη εθνοκάθαρση στην μέχρι σημερα ιστορία.
Οι εντάσεις που γέννησε αυτός ο βίαιος διαχωρισμός
συνέχισαν να κατατρέχουν το Πακιστάν όλα τα επόμενα
χρόνια -και συνεχίζουν να το κατατρέχουν ακόμα και σή μερα.
Τις τε λευ ταί ες βδο μά δες μια σει ρά από εκρή ξεις
έχουν συνταράξει το Πακιστάν. Πριν από μερικές ημέρες οι δυνάμεις του στρατηγού Μουσάραφ, του δικτάτρορα του Πακιστάν, επιτέθηκαν στο Κόκκινο Τζαμί του
Ισλαμαμπάντ -που είχε καταληφθεί από «φανατικούς
μουσουλμάνους». Κανένας δεν ξέρει ακριβώς πόσοι είναι οι νεκροί -οι δημοσιογράφοι μιλάνε για πάνω από
100- αφού ο στρατός έτρεξε να σφραγίσει και να καθαρίσει την περιοχή.
Η σφαγή στο Κόκκινο Τζαμί απειλεί να διαταράξει
ακόμα χειρότερα τις σχέσεις ανάμεσα στους συντηρητικούς ισλαμιστές -ένα από τα βασικά του σηρίγματα μέχρι σήμερα- και την δικτατορία του Μουσάραφ.
Στο μεταξύ η σύγκρουση με το δημοκρατικό κίνημα
έχει πάρει ξανά νέες διαστάσεις. Πριν από λίγες μέρες το
ανώτατο δικαστήριο έκρινε την αποπομπή του Ιφτικάρ
Τσόντρι, του δικαστή που είχε έρθει σε σύγκρουση με τον
Μουσάραφ όταν τόλμησε να ανοίξει την υπόθεση των
εξαφανισμένων αντικαθεστωτικών, παράνομη και ζήτησε
την επιστροφή του στα καθήκοντά του. Η αποπομπή του
Τσόντρι είχε ξεσηκώσει ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης με μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η
απόφαση του δικαστηρίου είναι μια μεγάλη νίκη για το κί νημα και ένα ακόμα ηχηρό χαστούκι για την δικτατορία.

Για τους απλούς ανθρώπους του Πακιστάν, το Πακιστάν δεν ήταν ποτέ το «δικό τους κράτος». Ο στρατός,
ένας τεράστιος και διεφθαρμένος γραφειοκρατικός μηχανισμός που αρπάζει την μερίδα του λέοντος από τους
πόρους της χώρας, κυβερνάει άμεσα την χώρα τα μισά
από τα 60 χρόνια της ανεξαρτησίας της. Το Πακιστάν είχε μέχρι σήμερα όλες και όλες πέντε εκλεγμένες κυβερνήσεις: καμιά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την θητεία
της. Ολοι οι κρατικοί θσμοί είναι διαβόητοι για την διαφθορά τους.
Τη δεκαετία του 1960 ξέσπασε ένα μαζικό κίνημα ενάντια στην δικτατορία του Αγιούμπ Χάν. Το αποτέλεσμα
αυτού του κινήματος ήταν να εκλεγεί, με μια μαζική
πλειοψηφία, το Λαϊκό Κόμμα του Πακιστάν του Ζουλφιγκάρ Μπούτο. Το Πακιστάν είναι μια από τις πιο φτωχές
και πιο άνισες χώρες του κόσμου. Στον κατάλογο του
ΟΗΕ βρίσκεται στην 144 θέση -λίγο μόνο πάνω από τις
εξαθλιωμένες χώρες της Αφρικής. Τουλάχιστον το ένα
τέταρτο του πληθυσμού, 40 εκατομμύρια άνθρωποι,
ζούνε σε κατάσταση απόλυτης φτωχειας.
Το σύνθημα του Μπούτο ήταν απλό: «ψωμί, ρούχα,
στέγη». Αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει τίποτα από
όλα αυτά. Πολύ γρήγορα βρέθηκε αντιμέτωπος με τον
ίδιο τον κόσμο που τον είχε στηρίξει. Οπως και οι προκάτοχοί του στράφηκε στην καταστολή και την συμμαχία
με τους πιο διεφθαρμένους και συντηρητικούς ισλαμιστές. Ενας από αυτούς, ο στρατηγός Ζία οπργάνωσε
πραξικόπημα, τον ανέτρεψε και τον εκτέλεσε.
Τέσσερις μη στρατιωτικές κυβερνήσεις διαδέχτηκαν
την δικατορία του Ζία. Ολες προσπάθησαν να εισάγουν
νεοφιλελεύθερα μέτρα -τις συνταγές που συνιστούσε το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καμιά δεν κατάφερε να
επιβιώσει. Το 1999 ο στρατηγός Μουσάραφ οργάνωσε
ένα ακόμα πραξικόπημα και κατέλαβε την εξουσία. Η
Δύση τον κατάγγειλε -αλλά όχι για πολύ. Μετά την 11
Σεπτέμβρη ο Μουσάραφ έγινε -παρά την συντριπτική
αντίθεση του «λαού του»- ο πιο πιστός σύμμαχος του
Μπους στην περιοχή.
Τώρα θερίζει τις θύελες που έχει σπείρει. Οπως είναι
φυσικό ο Μπους συνεχίζει να τον στηρίζει. Λίγες μέρες
μετά την άγρια σφαγή στο Κόκκινο Τζαμί ο αμερικάνικος
στρατός χάρισε δυο F-16 στον στρατό του «φίλου και
συμμάχου» στραηγού Μουσάραφ. Για να μπορεί να σφάξει την επόμενη κατάληψη με καλύτερα μέσα.

H Πακιστανική Kοινότητα γιορτάζει στην Aθήνα
Στις 14 Αυ γού στου οι Πα κι στα νοί
σε όλο τον κό σμο γιορ τά ζουν την
ημέ ρα ανε ξαρ τη σίας του Πα κιστάν
από τους Αγγλους. Είναι για εμάς πολύ μεγάλη ημέρα. Είναι ημέρα σύμβολο αγώνων, όπου τιμάμε τους 200 χιλιάδες νεκρούς μας που πάλεψαν για
την ελευθερία.
Η Πακιστανική Κοινότητα όπως και
πέρσι, έτσι και φέτος οργανώνει μία
μεγάλη γιορτή στην πλατεία Κοτζιά.
Πέρσι είχαμε πλημμυρίσει την πλατεία από δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Φέτος οργανώνουμε ένα τριήμερο που
θα ξεκινήσει στις 12 Αυγούστου και
θα ολοκληρωθεί στις 14. Εχουμε καλέσει Πακιστανούς καλλιτέχνες από
όλη την Ευ ρώ πη και εκ προ σώ πους
από τη δη μο κρα τι κή αντι πο λί τευ ση
του Πακιστάν για να χαιρετήσουν σε
αυ τή τη γιορ τή. Την πρώ τη ημέ ρα

στις 12 Αυγούστου θα στήσουμε περίπτερα στην πλατεία όπου θα υπάρχει
πλούσια πακιστανική κουζίνα. Στις 13
Αυγούστου θα υπάρχει καλλιτεχνικό
πρόγραμμα. Στις 14 θα σηκώσουμε
από τις 10 το πρωί τη σημαία του Πακιστάν και από τις 7.30 το απόγευμα
θα ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή με μουσική και ομιλίες που θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ. Και σε αυτή την
πολύ σημαντική ημέρα έχουμε καλέ-

σει όλους όσους συμπαραστάθηκαν
στον αγώνα της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα στο ζήτημα των
απα γω γών και στον αγώ να μας για
δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερί ες. Για τί εκτός από τους αγώ νες
της ιστορίας μας θα γιορτάσουμε και
τους καινούργιους που δώσαμε και
θα συνεχίσουμε να δίνουμε.

Τζαβέντ Ασλάμ,

πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας

STOP PRESS
O δήμαρχος Kακλαμάνης, εντελώς αδικαιολόγητα και κάτω από τις υποδείξεις της
Πακιστανικής Πρεσβείας αναίρεσε την άδεια για την διεξαγωγή της γιορτής στην
Πλατεία Eθν.Aντιστάσεως (Kοτζιά).
H Πακιστανική Kοινότητα και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο μαζί με τα
κόμματα της αντιπολίτευσης οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας με αίτημα να
ακυρωθεί η αναίρεση της άδειας.
Νο 778, 01/08/2007
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Tο soundtrack
της αντίστασης
ενάντια
στην
καταπίεση

Π

ήρε πάνω από δύο μήνες σχεδόν καθημερινής ακρόασης για να βγάλω από το cd
player τους Tinariwen και το δεύτερο άλμπουμ τους Αma sa kool. Σή μερα, δύο και βάλε
χρόνια αργότερα κυκλοφορεί το εξίσου αξιόλογο
τρίτο τους άλμπουμ Aman Iman (Το νερό είναι
ζωή).
Οι Τinariwen ανήκουν στους Τουαρέγκ τον περήφανο λαό της Σαχάρας που επί αιώνες μετέφερε δια μέσου της ερήμου με τα καραβάνια του
εμπορεύματα, κουλτούρα και ιδέες από τη Μεσόγειο στην κάτω από τη Σαχάρα Αφρική και αντίστροφα.
Η μουσική τους είναι μια μίξη μπλουζ, παραδο σιακών άλλα και σύγχρονων ρευμάτων της αφρικανικής και παγκόσμιας μουσικής. Ανήκουν σε ένα
ολόκληρο μουσικό ρεύμα που ξεκινώντας στα τέλη του 70 με πιο γνωστό εκφραστή του τον Αλι
Φαρκά Τουρέ από το Μάλι αποκτά σήμερα όλο και
περισσότερους ακροατές σε όλον τον κόσμο. Η
αμερικάνα μαύρη τραγουδίστρια Μπριτζγουότερ
τραγούδησε πριν από μια εβδομάδα τα μπλουζ
στο Λυκαβητό συνοδευόμενοι από μουσικούς από
το Μάλι.
Οι Τina riwen όμως είναι κά τι πα ραπάνω από
μουσικοί. Δημιουργήθηκαν το 1982 σε στρατόπεδο προσφύγων στη Λιβύη. Ηταν οι εκφραστές μιας νεολαιίστικης εξέγερσης που σάρωσε τις χώρες της Βόρειας Αφρικής τις δεκαετίες του ‘80 και
του ‘90 και πήρε τη μορφή της εναντίωσης στον
"εξαραβισμό" της βερβέρικης κουλτούρας.
Στη ρίζα αυτής της εξέγερσης βρίσκονταν η
ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
που υπέφεραν οι Βέρβεροι, οι αυτόχθονες, νομάδες και αγρότες επί το πλείστον κάτοικοι ολόκληρης αυτής της περιοχής. Ενώ έπαιξαν σημαντικό
ρόλο σε όλους τους αγώνες ενάντια στη γαλλική
αποικιοκρατία, μετά από από τη δημιουργία των
νέων ανεξάρτητων κρατών βρέθηκαν να απειλούνται από οδυνηρές αλλαγές. Ο συνδιασμός καπιταλιστικών μορφών αγροτικής ανάπτυξης και η
ανακάλυψη πετρελαϊκών πηγών μετάλλαξε τη ζωή
στο Μαρόκο, τη Λιβυή, την Αλγερία, τη Σαχάρα.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τη νομαδική ζωή που έκαναν για
αιώνες στη Σαχάρα. Ολόκληρη η νέα γενιά αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στις μεγάλες πόλεις
της βόρειας Αφρικής και στη Γαλλία. Το 1973 σε
όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η μεγαλύτερη ξηρασία του αιώνα. Ολόκληρες φυλές από το βό ρειο Μάλι έφυγαν να γλυτώσουν προς τις γειτονικές Αλγερία και Λιβυή.
Ανά με σά τους και οι Ti na riwen, οι οποί οι το
1990 συμμετείχαν στο αντάρτικο κίνημα ενάντια
στις κυβερνήσεις του Μάλι και του Νίγηρα γιατί
εξεδίωκαν από τις περιοχές τους και δολοφονού σαν τους Βερβέρους. Η μουσική τους έγινε το σά ουντρακ αυτού του αγώνα. Το μουσικό στυλ που
καλλιέργησαν τότε και στα μετέπειτα χρόνια απέ κτησε και όνομα- "Tisoumaren" -που μεταφράζεται
ελεύθερα σε μουσική των άνεργων φτωχών προ σφύγων από το Μάλι.
Στις διπλανές στήλες ακολουθεί μια συνέντευξη
που έδωσαν την άνοιξη οι Tinariwen στην Bρετανική εφημερίδα Socialist Worker.

Γιώργος Πίττας

Mε όπλο τη μουσική ενάντια στην καταπίεση των λαών της αφρικανικής ηπείρου

TINARIWEN
Mπλουζ της εξέγερσης
απ’την έρημο της Σαχάρας
Εχετε αφιερώσει το Αμαν Ιμαν στην “Ειρήνη, την
ανεκτικότητα, την ανάπτυξη στη Σαχάρα και τον
κόσμο των καταπιεσμένων”. Γιατί διαλέξατε αυτήν τη συγκεκριμένη αφιέρωση;
Είναι πολύ σημαντικό για μας να κάνουμε
ξεκάθαρο ότι η ιστορία των Tinariwen δεν είναι κάποια εξωτική ιστορία που συνέβη σε κάποια γωνιά της ερήμου Σαχάρας και δεν έχει
και καμιά ιδιαίτερη αξία για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που συνέβη σε μας έχει συμβεί σε
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο
και εξα κο λου θεί να συμ βαί νει και τώ ρα. Τα
τρα γού δια μας εί ναι για τους Τουα ρέγκ και
την πατρίδα μας στη Σαχάρα. Αλλά θέλουμε
να πιστεύουμε ότι οποιοσδήποτε είναι σε εξορία, παλεύει για την ανεξαρτησία του, για την
επι βί ω ση των αν θρώ πων, της κουλ τού ρας
τους και της γλώσ σας μπο ρεί να βρεί δι κά
του στοιχεία μέσα στη μουσική μας. Γι’αυτό
ακριβώς, πιστεύουμε στην ειρήνη, την ανεκτι κό τη τα και την ανά πτυ ξη. Η εξέ γερ ση στην
οποία συμμετείχαμε στις αρχές του ‘90 ήταν
εξαιρετικά βίαιη και οδυνηρή, ειδικά στις επιπτώσεις της πάνω στους πληθυσμούς. Ο πόλεμος σε οποιαδήποτε μορφή πρέπει να επι λέγεται σαν τελική λύση σε περίπτωση αυτοά-

μυνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις χωρίς αμφιβολία τα μέλη των Τinariwen θα πολεμούσαν ξανά, αλλά στο μεταξύ πιστεύουμε και ελπίζουμε στην ειρήνη, την ανεκτικότητα και την ανάπτυξη.

Από πού προέρχεται η μουσική σας; Ποιές είναι
οι βασικές σας επιρροές- πέρα από την παράδοση των Τουαρέγκ, τι σας ενέπνευσε μουσικά;
Ο ήχος των Tinariwen είναι ένα προϊον της
ένωσης ανάμεσα στη μουσική των Τουαρέγκ,
η οποία παι ζό ταν με απλά πα ρα δο σια κά τύ μπανα, φλογέρες, μονόχορδα και τη μοντέρνα
ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα. Αυτή είναι η
βά ση. Πέ ρα από αυ τά έχου με επιρ ρο ές από
το Μα ρο κι νό cha a bi, το αλ γε ρι νό cha a bi και
rai, τη μοντέρνα βερβέρικη μουσική, τη μουσι κή της δυτικής Σαχάρας, την κλασσική αιγυπτιακή λαϊκή μουσική όπως η Ουμ Καλσούμ,
τη σουδανέζικη μουσική. Υπάρχουν ακόμα οι
επιρ ρο ές της μαύ ρης αφρι κά νι κης μου σι κής
όπως τα μπλουζ του Αλι Φαρκά Τουρέ και τέλος οι επιρροές από το δυτικό ροκ περιλαμβάνοντας τον Τζίμι Χέντριξ, τον Μπομπ Ντύλαν,
τον Μπομπ Μάρ λευ, τους Σα ντά να και πο λύ
κάντρυ μουσική.

Εχετε περιοδεύσει στην Ευρώπη και είχατε και
αρκετή εμπορική επιτυχία. Είχε αυτό επίδραση
πάνω σας και αν ναι, με ποιόν τρόπο;
Νομίζω ότι η βασική επίδραση αφορά τους τομείς της αυτοπεποίθησης και του κύρους πίσω
στην πατρίδα. Οι άνθρωποι μας σέβονταν σαν
ποιητές, σαν ανθρώπους που λένε την αλήθεια.
Αλλά μετά την εξέγερση, όταν αποφασίσαμε να
ζήσουμε σα μουσικοί, η αφρόκρεμα των Τουαρέγκ άρχισε να μας θεωρεί “καλλιτέχνες”. Νομίζω
ότι το γεγονός ότι περιοδεύουμε ανα τον κόσμο,
ότι έχουμε παίξει στη σκηνή με μουσικούς όπως
ο Σαντάνα ή ο Ρόμπερτ Πλάντ - καλλιτέχνες που
χαίρουν τεράστιας εκτίμησης και στη Δυτική Σαχάρα- έχει κάνει τον κόσμο να μας αντιμετωπίζει
με μεγαλύτερο σεβασμό. Το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε ένα σταθερό εισόδημα από τις πε ριοδείες μας, μας έχει δώσει μια οικονομική σταθερότητα. Αλλά πέρα από αυτά οι Tinariwen παραμένουν στην ουσία τους οι ίδιοι άνθρωποι. Στα
σίγουρα κανείς μας δεν πρόκειται να μετακομίσει
στο Παρίσι, το Λος Αντζελες, το Λονδίνο και να
κάνει ζωή ροκ σταρ. Είμαστε πολύ δεμένοι με την
πατρίδα στην έρημο για να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι μια άμυνα ενάντια στις αυταπάτες που
φέρνει το σταριλίκι και η δόξα.
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KOINEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ EΛΛHNOKYΠPIΩN-TOYPKOKYΠPIΩN OPΓANΩΣE
H ΣYMMAXIA ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO-KYΠPOΣ

«Aυτοί οι ομαδικοί τάφοι
να είναι οι τελευταίοι!»
Σ

υγκλονισμό και συγκίνηση ένοιωσαν οι δεκάδες
ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα
αθώα θύματα των πολέμων στην Κύπρο, που οργάνωσε η «Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο-Κύπρος», σε
συνεργασία με 16 οργανώσεις και ακτιβιστές.
Οι εκδηλώσεις φέτος συνέπεσαν με μια ιστορική
συγκυρία, τις αποκαλύψεις για ομαδικούς τάφους,
ε/κ και τ/κ, τις εκταφές λειψάνων και τη παράδοση
τους στους συγγενείς.
Οι αποκαλύψεις αυτές δεν είναι παρά μόνο μικρό
μέρος της τραγικής πραγματικότητας που συνθέτει
το κυπριακό πρόβλημα. Είναι όμως αρκετές για να
κάνουν θρύψαλα την επίσημη προπαγάνδα της κάθε
πλευράς ότι η βαρβαρότητα ήταν «προνόμιο» μόνο
των αντίπαλων και ότι η δική τους πλευρά ήταν το
αθώο θύμα. Πολύς κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί,
για πρώτη φορά, ότι τα ίδια εγκλήματα έγιναν και από
τις δυό μεριές με θύματα αμάχους και ότι καμιά πλευρά δεν νομιμοποιείται να παριστάνει το αθώο θύμα.
Τα εγκλήματα αυτά δεν ήταν «μεμονωμένα περιστατικά» αλλά το αποτέλεσμα της πολιτικής του εθνικισμού που ακολουθούσαν οι πολιτικές ηγεσίες και
των δύο πλευρών. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας από
τους αυτουργούς αυτών των φρικτών εγκλημάτων
δεν διώχτηκε ποτέ. Αντίθετα θεωρούνταν ήρωες που
εκτέλεσαν το καθήκον τους προς την πατρίδα και
επιβραβεύονταν με θέσεις και αξιώματα στις κοινότητές τους.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για επανένωση και ειρηνική συνύπαρξη όσο οι υπεύθυνοι γι αυτά τα εγκλήματα κυκλοφορούν ελεύθεροι και τιμώνται σαν ήρωες στην κοινότητά τους.

Mήνυμα
Αυτό ήταν και το μήνυμα που βγήκε μέσα από
την πρώτη εκδήλωση που έγινε στο Intercollege
στις 25 Ιουλίου. Περισσότερα από 150 άτομα παρακολούθησαν με συγκλονισμό και βαθιά συγκίνη ση τους ομιλη τές, που στη πλειοψη φία τους
ήταν συγγενείς αγνοουμένων ή επιβιώσαντες από
ομαδικές δολοφονίες κι από τις δύο κοινότητες
που κατέθεσαν τις εμπειρίες τους.
Ακουσαν τον Πέτρο Σουπουρή από το Παλαίκυθρο
που τότε ήταν μόλις 9 χρόνων να περιγράφει πως νίκησε τον πόνο από την απώλεια των γονιών και των

Eλληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μνήμης από 25-28 Iούλη, που οργάνωσε
η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο-Kύπρος στο Intercollege (φωτό κάτω) και στους ομαδικούς τάφους των θυμάτων του πολέμου
συγγενών του στη ομαδική σφαγή 19 ελληνοκυπρίων
αμάχων, και τα τραύματα στο παιδικό του σώμα και
τη ψυχή για να διδάξει στα δικά του παιδιά να αγωνίζονται για την ειρήνη και να σέβονται τους άλλους.
Ακουσαν τον Χουσείν Ακανσόι από τη Μάραθα που
τότε ήταν 17 χρόνων να περιγράφει πώς έχασε 30
στενούς συγγενείς του στη ομαδική σφαγή 95 τουρ κοκυπρίων αμάχων και πώς νίκησε τον πόνο και την
οργή που του προκάλεσε η θέα των αποκεφαλισμένων κορμιών των αδελφών του και έγινε ένα μαχητικός αγωνιστής της ειρήνης και της επαναπροσέγγισης. Στο ίδιο πνεύμα μίλησαν και οι άλλοι ομιλητές
αλλά και όσοι τοποθετήθηκαν από το ακροατήριο.
Yπάρχουν πολλά που ακούστηκαν στην εκδήλωση
-συζήτηση και απο τους αλλους ομιλητές που είναι
συγκλονιστικά, όπως η παρουσίαση της φωτογραφίας με τους μαθητές της τρίτης Δημοτικού απο το
χωριό Μάραθα απο τους οποίους επιβίωσε μόνο
ένας. Ενας απο τους ομιλητές είναι γιός ε/κ αγνοούμενου ο οποίος παρέλαβε τα οστά του πατέρα του
μετά απο 33 χρόνια και η κηδεία έγινε ανάμεσα στις
δυο εκδηλώσεις (Παρασκευή 27/7) και δεν δέχτηκε
να βγάλει επικήδειο κάποιος υπουργός όπως έγινε
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Mια τουρκοκύπρια
που είναι εγγόνι ενός τουρκοκύπριου που δολοφονήθηκε το 1964 ενώ επέστρεφε σπίτι του με το ταξί,
μας διάβασε ένα κείμενο, όπως και η Λευλά Κιράλπ
που ο άντρας της ήταν ανάμεσα στους 83 τ/κ που

δολοφονηθηκαν στη Τόχνη λίγες μόνο μέρες μετά το
γάμο τους. Τώρα έχει εντοπιστεί και το σημείο που
πιθανό να είναι θαμένη μια ομάδα απο αυτούς τους
τουρκοκύπριους.

Aλήθεια
Κοινή ήταν και η διαπίστωση ότι πρέπει επιτέλους να ακουστεί η αλήθεια για αυτά τα εγκλήματα και να κα τα δικαστούν αυ τοί που τα έκα ναν.
«Δεν ζητάμε να στηθούν δικαστήρια για να τους
δικάσουν» όπως λέει η διακήρυξη που υιοθέτησαν
οι οργανωτές των εκδηλώσεων, «ζητούμε όμως οι
αυ τουρ γοί και οι ηθι κοί αυ τουρ γοί αυ τών των
εγκλημάτων να καταδικαστούν πολιτικά, ηθικά και
κοινωνικά. Πρέπει να τιμήσουμε τα αθώα θύματα
της άλλης πλευράς όπως ακριβώς τιμούμε τους
δικούς μας. Οι νεκροί και οι αγνοούμενοι της Κύπρου μπορούν έτσι να γίνουν γέφυρα ειρήνης και
συμφιλίωσης αντί πηγή μισαλλοδοξίας όπως θέλουν να τους χρησιμοποιούν η επίσημη πολιτική
και οι εθνικιστές στην κάθε πλευρά».
Αυτό ακριβώς ήταν και το περιεχόμενο της δεύτερης εκδήλωσης που έγινε το Σάββατο 28 Ιούλη.
Εβδομήντα Ελληνοκύπριοι και Τoυρκοκύπριοι με λεωφορείο αλλά και ιδιωτικά αυτοκίνητα ξεκίνησαν το
πρωί από το Λήδρα Πάλας για να επισκεφτούν τον
ομαδικό τάφο στην περιοχή Παρισσινού. Εκεί, διαβάστηκε η κοινή διακήρυξη ενώ η δημοσιογράφος Σε βγκιούλ Ουλουτάγ εξήγησε πώς βρέθηκαν θαμμένοι
στους ομαδικούς τάφους της περιοχής, Τουρκοκύ πριοι από το Καϊμακλί και την Ομορφίτα. Στη συνέχεια ο κόσμος, σιωπηλά, έσκυβε αποθέτοντας στον
χώρο γιασεμί, τριαντάφυλλα και γαρύφαλλα. Την
αμήχανη σιωπή έσπασε το σύνθημα που φώναξε κάποιος και το επανέλαβαν όλοι «Να είναι ο τελευταίος!» (ομαδικός τάφος).
Το κομβόι ειρήνης στη συνέχεια κατευθύνθηκε
προς το οδόφραγμα του Αγ. Δομετίου με προορισμό
τον ομαδικό τάφο Ελληνοκυπρίων στο χωριό Παλαίκυθρο. Στην τ/κ πλευρά του οδοφράγματος, αστυνομικοί ανέκοψαν το λεωφορείο ανακοινώνοντας πως
δεν θα επιτρεπόταν στους ε/κ επιβάτες να περάσουν.
Αποφασίστηκε τότε να πραγματοποιηθεί διαμαρ-

τυρία λίγα μέτρα μακριά από το τ/κ οδόφραγμα. Παραταχθήκαμε στην άκρη του δρόμου με το πανό, χειροκροτούσαμε ρυθμικά και φωνάζαμε συνθήματα
στα τούρκικα και ελληνικά «Στην Κύπρο την ειρήνη
κανείς δεν σταματά». Οι ελληνοκύπριοι παραδώσαμε
στους Τουρκοκύπριους συντρόφους μας τα λουλούδια για να τα καταθέσουν εκ μέρους μας στον ομαδι κό τάφο. Τα αυτοκίνητα που περνούσαν, σταματούσαν για λίγο έπαιρναν τη διακήρυξή μας κι εκφράζανε την αλληλεγγύη τους.
Στη συνέχεια οι τ/κ σύντροφοι διέσχισαν το οδόφραγμα κρατώντας το πανό των εκδηλώσεων, νοίκιασαν λεωφορείο και τράβηξαν προς το Παλαίκυθρο όπου άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο χώρο
του ομαδικού τάφου.
Ηταν συγκλονιστικές εκδηλώσεις γεμάτες συναισθηματική φόρτιση ακόμη και για μας που ξέραμε και
μιλούσαμε για αυτά τα εγκλήματα αλλα είναι πολύ διαφορετικό να βρεθείς εκεί, πάνω απο τους τάφους,
στα πηγάδια που πέταξαν τα άψυχα κορμιά τόσων
αθώων ανθρώπων. Το θέμα έχει ανοίξει για τα καλά
και είναι σίγουρο ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στις
εξελίξεις γύρο απο το κυπριακό την επόμενη περίοδο.
Το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν τόσες οργανώσεις (ξεκινήσαμε 6 και φτάσαμε 16) για να πετύχουν αυτές οι εκδηλώσεις δείχνει
πραγματικά το πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες
για να χτίσουμε ένα μαζικό κίνημα στην Kύπρο ενάντια στον πόλεμο και τον εθνικισμό.
Για όσους συμμετείχαν φέτος στις εκδηλώσεις
μνήμης η εμπειρία ήταν μοναδική. Τελικά εκείνο που
μένει δεν είναι ούτε η αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ που
έθαψαν τις εκδηλώσεις, ούτε η απαγόρευση των τ/κ
αρχών αλλά ούτε και το γεγονός ότι απουσίαζαν τα
μεγάλα κόμματα και οργανώσεις κι από τις δύο
πλευρές, αλλά το μήνυμα αυτών των εκδηλώσεων
που ανταποκρίνεται στα αισθήματα χιλιάδων απλών
Ε/κ και Τ/κ που συμπυκνώνεται σε αυτό που ακούμε
συνέχεια και στις δυο πλευρές. «Να μη ξαναζήσουμε
παρόμοιες εμπειρίες εμείς και τα παιδιά μας».

Φαίδωνας Bασιλειάδης
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ΣΟΣΙΑλΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO
μέσα από την ανεξάρτητη δράση
της εργατικής τάξης.
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον
καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

EΠANAΣTAΣH
και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να
ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο
το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη θα
χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο στην άμεση
δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους
χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
τΕτΑρτΗ 1/8 ταβέρνα ροζαλία 8μμ
Αριστερά και Συνδικάτα
ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
TETAPTH 1/8 καφέ Αλσος 7.30μμ
Λένιν: Kόμμα, Tάξη, Kίνημα
Oμιλήτρια: Λίλιαν Mπουρίτη
ΒΥΡΩΝΑΣ
τΕτΑρτΗ 1/8
Θεατράκι ταπητουργείου 8μμ
τα Ιουλιανά το 1965
ομιλητής: Χρήστος Αργύρης
ΜΑΡΟΥΣΙ
τΕτΑρτΗ 1/8 καφέ Γαρδένια 8μμ
το ενιαίο μέτωπο. οδηγός δράσης
για την ενότητα της Αριστεράς
ομιλητής: Γιώργος ράγκος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τΕτΑρτΗ 1/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
H δικτατορία τις 4ης Αυγούστου.
Υπάρχει φασιστική απειλή σήμερα;
ομιλητής: Νίκος Xατζάρας
ΠEIPAIAΣ
TETAPTH 1/8 Eργατικό Kέντρο 7.30μμ
Bενεζουέλα - Που πάει η Eπανάσταση;

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑτο 4/8 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
τα αποτελέσματα των εκλογών το κίνημα και η εργατική τάξη
στην τουρκία
ομιλητής: Αποστόλης Ξεκουκουλωτάκης
XANIA
ΔEYTEPA 6/8
καφέ Γωνιά των Aγγέλων 8.30μμ
Παλαιστίνη - H Aντίσταση στην Γάζα
Oμιλητής: Σεραφείμ Pίζος
IΛION
TETAPTH 8/8 καφέ “Eδεσμα” 8μμ
H δικτατορία τις 4ης Αυγούστου.
Υπάρχει φασιστική απειλή σήμερα;
ομιλητής: Mιχάλης Bερβέρης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
τΕτΑρτΗ 8/8 ταβέρνα ροζαλία 8μμ
H δικτατορία τις 4ης Αυγούστου.
Υπάρχει φασιστική απειλή σήμερα;
ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΒΥΡΩΝΑΣ
τΕτΑρτΗ 8/8
Θεατράκι ταπητουργείου 8μμ
τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα σήμερα;
ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τΕτΑρτΗ 8/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα σήμερα;
ομιλητής: Νίκος τουρνάς
ΠEPIΣTEPI
ΠEMΠTH 22/8 Aλσος Περιστερίου 7μμ
Λένιν και Στάλιν
Oι δύο τακτικές απέναντι στην Σοσιαλδημοκρατία
Oμιλήτρια: Λίλιαν Mπουρίτη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑτο 25/8 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
τρότσκι:
Προβλήματα της καθημερινής ζωής
EΞAPXEIA
TETAPTH 29/8
Kόμμα, τάξη, κίνημα
Oμιλητής: Γιάννης Aγγελόπουλος
ΠETPAΛΩNA
TETAPTH 29/8
Bενεζουέλα - Που πάει η επανάσταση;
ΓAΛATΣI
TETAPTH 5/9 Πινακοθήκη
Tο ενιαίο Mέτωπο - Oδηγός δράσης για
την ενότητα της Aριστεράς

ΔIEΘNIΣMO
και όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα"
ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα και
μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανάσταση
όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να επιβιώσει
σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την
επικράτηση του σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατολικών χωρών είναι κρατικοί καπιταλισμοί
όπου η εκμετάλλευση και η καταπίεση της εργατικής τάξης δεν διαφέρει από τη Δύση. Γι’αυτό, υποστηρίζουμε τις εργατικές εξεγέρσεις ενάντια στη
γραφειοκρατική άρχουσα τάξη αυτών των χωρών.
Yποστηρίζουμε επίσης όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής
τάξης σε διεθνή κλίμακα από τη Nέα Yόρκη ως τη
Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της
“δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα μέτρα
αστυνόμευσης των μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον
εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από
τη δική της δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να
οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα
σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα.
Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους εργάτες για
την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους
μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Θέλω να γίνω
μέλος του ΣEK
Oνομα
Διεύθυνση.........................................................
Πόλη .................................................................
Tηλέφωνο .........................................................
Σωματείο - Σύλλογος.......................................
...................................................
Γράψτε μας στη διεύθυνση:
T.Θ.8161, Oμόνοια, 100 10 Aθήνα

Φειδίου 14-16
(πίσω από Tιτάνια-Pεξ)
τηλ.2105247584
marxistiko@yahoo.gr
Tο Mαρξιστικό Bιβλιοπώλειο
θα παραμείνει κλειστό 10-20 Aυγούστου.

Εξορμήσεις
με την
Εργατική
Αλληλεγγύη
ΠΕΜΠΤΗ 26/7
ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7.30μμ
ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔρΙ σταθμός Μετρό 7.30μμ
ΜΑροΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 7.30μμ
ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ πλ.Επταλόφου 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/7
ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7.30μμ
ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7.30μμ
ΖΩΓρΑΦοΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ
Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 7μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ
ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 6.30μμ
τοΥΜΠΑ πλ.Επταλόφου 6.30μμ

ΗΡΑ ΚλΕΙΟ
Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη
εργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το
ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα
Iδιοκτήτης: EKΔOΣEIΣ EPΓATIKH ΔHMOKPATIA
Eκδότης: Kώστας Πίττας
Διευθυντής: Πάνος Γκαργκάνας
Eκτύπωση: Mεσημβρινή Α.Ε.
Hλεκτρονική σελιδοποίηση:
Παντελής Γαβριηλίδης, Αλέξης Καλέργης
e-mail: ergatiki@otenet.gr
Γραφεία: Αναξαγόρα 14Α, Ομόνοια
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177
Διεύθυνση Aλληλογραφίας:
TΘ 8161 Oμόνοια 100 10 Aθήνα

Κωδικός ΕΛΤΑ 7856

Λιοντάρια 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 2/8
ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7μμ
ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7.30μμ
ΖΩΓρΑΦοΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ
Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 7μμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
ΑΘΗΝA ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Βικτόρια 6932751578, Γκύζη
6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138, Κάτω Πετράλωνα 6974601057, Ανω Πετράλωνα
6972825701, Kεραμεικός 6972231125, Κουκάκι 6948673638
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6976023947, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό
6972201618, Ν.Σμύρνη 6972245308, Π. Φάληρο 6977249308, Ιλίσια-Zωγράφου 6948266294, Καλλιθέα 6992287187, Mοσχάτο
6932043687
ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι -Κηφισιά - Πέυκη 6972327931, Mεταμόρφωση 6949922269, Χαλάνδρι 6972238651, ΧολαργόςΨυχικό 6973050470, Αγ. Παρασκευή 6945125154, Ν. Ιωνία-Ν. Φιλαδέλφεια 6932458155, Ν. Ηράκλειο 6947777158,
ΔΥΤΙΚΑ 6978671192, Αγ. Ανάργυροι-Μενίδι 6972032108, Καματερό 6945677808, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590,
Περιστέρι 6936742881, Αιγάλεω 6946937432
πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6948840134, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6936926038, Καλλίπολη 6934052292, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970
ΣΧΟλΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣοΕΕ 6934058344, ΕΜΠ 6932751578, ΝοΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετικών Επιστημών 6947602766, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚτ 6932594899, τΕΙ Αιγάλεω 6934185231, τΕΙ Πειραιά 6973347597
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 6976595821 ΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813
ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853
ΣΧΟλΕΣ 6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών
τεχνών 6977017070, τΕΙ 6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλοσοφική 6946762169, Χημικό 6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI
6934020219
ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗρΑΚΛΕΙο 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ρΕΘΥΜΝο 6934216811, ΠοΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚο 6934165340, ΚοΙΝΩΝΙοΛοΓΙΑ- ΨΥΧοΛ. 6934216811,
ΑΓρΙΝΙο 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔροΥΠοΛΗ 6947324620, ΑρτΑ 6948308799, ΒοΛοΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙτΣΑ 6974541520, ΖΑΚΥΝΘοΣ
6977815669, ΙΚΑρΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑτΑ 6977210336, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥτΙΛΗΝΗ 6946774201, ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜοΣ
6938510280, ΣΥροΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑρΙΣΑ 6942647137

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/8
ΗΡΑ ΚλΕΙΟ
Λιοντάρια 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/8
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 9/8
ΣΥΝτΑΓΜΑ σταθμος Μετρό 8μμ
Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ
ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/8
ΗρΑΚΛΕΙο Λιοντάρια 6μμ

Νο 778

Nέα από τους χώρους ergatiki@otenet.gr
Tα δώρα
του Kεφαλογιάννη
αποθράσυναν
τους εφοπλιστές
Στις αρχές του καλοκαιριού ο Κεφαλογιάννης, υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας, είχε παρουσιάσει με τυμπανοκρουσίες συγκριτικούς πίνακες με τιμές εισιτηρίων για τις ακτοπλοϊκές γραμμές για να αποδείξει πως η «απελευθέρωση»
έφερε μείωση των εισιτηρίων. Από τότε είχαν πέσει βροχή
οι δια ψεύ σεις από φο ρείς των νη σιών, συν δι κά τα και
απλούς ταξιδιώτες για την «μαγική εικόνα» που παρουσίαζε
ο υπουργός. Από την 1 Ιούνη οι εφοπλιστές επέβαλαν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων της οικονομικής θέσης ως
και 20%.
Τώρα, αυτή η κατάσταση έχει φτάσει τα όρια της ανοιχτής πρόκλησης.
Πρωταγωνιστής, για άλλη μια φορά είναι ο γνωστός εφοπλιστής Αγούδημος. Την Παρασκευή 21 Ιούλη ανακοίνωσε
αυξήσεις στα ναύλα για τα σαπιοκάραβά του που φτάνουν
μέχρι και το 60%. Να μερικά παραδείγματα. Η τιμή του εισι τηρίου οικονομικής θέσης από Πειραιά για Ικαρία με το
υπέργηρο «Μιλένα» (39 ετών πλοίο) πήγε από τα 23 στα 37
ευρώ. Και για αυτοκίνητο από 87 ευρώ στα 105 ευρώ. Οι δήμοι Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της Ικαρίας έστειλαν
επιστολή στον Κεφαλογιάννη όπου τονίζουν ότι «είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη να υπάρχει εισιτήριο οικονομικής
θέσης στα 37 ευρώ τη στιγμή που το ημερομίσθιο δεν ξεπερνά τα 30 ευρώ.» Από Πειραιά για Ρόδο με το «Ροδάνθη»
ένα ακόμα από τα «καμάρια» του Αγούδημου το εισιτήριο
πήγε από 42 ευρώ στα 55,40. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο
συγκεκριμένος εφοπλιστής επιδοτείται για τα σαπιοκάραβά
του. Για κάθε δρομολόγιό τους η επιδότηση φτάνει και τα
8.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή τα πληρώματα των πλοίων του
δουλεύουν με εξοντωτικούς ρυθμούς κι άθλιες συνθήκες.
Το 2001 η κυβέρνηση
του Ση μί τη ψή φι σε το
νόμο για την «απελευθέρωση» των ακτοπλοϊκών
συ γκοι νω νιών, ένα με γάλο δώρο στους εφοπλιστές. Από τότε, μέχρι
το Μάη του 2006 οι τιμές των εισιτηρίων στις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν αυξηθεί κατά
250%. Ακο λού θη σε η
«απελευθέρωση» των τιμών των εισιτηρίων και στην οικονομική θέση, από τη ΝΔ για να μην αφήσει κι αυτή παραπονεμένους τους εφοπλιστές. Από τότε, λοιπόν, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί άλλες τρεις φορές. Οι εφημερίδες και
τα κανάλια έχουν αυτές τις μέρες, που κορυφώνεται το κύμα των καλοκαιρινών αδειών, ρεπορτάζ για το πόσο δυσβάκτακτο είναι το κόστος των εισιτηρίων, που μπορεί να «φάει»
σε πολλές περιπτώσεις το επίδομα της άδειας. Για παρά δειγμα για τη μετακίνηση μιας τετραμελούς οικογένειας
προς τη Κρήτη μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 500 ευρώ.
Υποτίθεται επίσης, ότι η «απελευθέρωση» και ο ανταγωνι σμός θα έφερναν περισσότερα και καλύτερα πλοία στις
ακτοπλοϊκές γραμμές. Κι όμως. Από τα περίπου 90 πλοία
που εξυπηρετούσαν αυτές τις γραμμές το 2005, το 2006 ο
αριθμός έπεσε στα 77. Από την άλλη, τα κέρδη των εφοπλι στικών εταιρειών γνωρίζουν καινούργιες δόξες. Για παρά δειγμα, τα καθαρά κέρδη της ΑΝΕΚ αυξήθηκαν κατά 114$
το 2006 και έφτασαν στα 21,5 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 10
εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Η Blue Star είχε αύ ξηση 24,4% δηλαδή 21,76 εκατομμύρια ευρώ.
Από τον Σεπτέμβρη θα δώσουμε τη δικιά μας απάντηση
στην κυβέρνηση των πυρκαγιών και των εφοπλιστών. Ξεκι νώντας από τη διαδήλωση της ΔΕΘ στις 8 Σεπτέμβρη στην
Θεσσαλονίκη.
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Oχι στην ιδιωτικοποίηση
της έρευνας
Σ

ε 24ωρη απεργία κατέβηκαν την Τρίτη 31 Ιούλη οι εργαζόμενοι στη Γενική Γραμματεία Ερευνας Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) μετά από απόφαση της γενικής τους
συνέλευσης. Η απεργία ήταν η άμεση απάντηση στην προκλητική κίνηση της κυβέρνησης να βάλει για συζήτηση στην επιτροπή
της βουλής του νομοσχέδιο για την έρευνα.
Οι υπάλληλοι της ΓΓΕΤ έκαναν πικετοφορία τη μέρα της απεργίας έξω από τη
βουλή. Οπως μας είπε ο Ευθύμης Σακελλαρίου πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου
Υπαλ λή λων ΓΓΕΤ «Το νο μο σχέ διο όπως
κα τε βαί νει τώ ρα εί ναι ακό μα χει ρό τε ρο
από τις αρχικές εκδοχές που μας είχε παρου σιά σει η κυ βέρ νη ση για να κερ δί σει
χρόνο. Μας είχαν υποσχεθεί, μετά από τις
αντιδράσεις μας, για παράδειγμα ότι δεν
θα θιγούν οι 70 συμβασιούχοι συνάδελφοι
που εργάζονται στην ΓΓΕΤ. Αυτή η υπόσχεση δεν υλοποιείται από το παρόν νομο -

σχέδιο. Επίσης περικόπτει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες από την ΓΓΕΤ. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί σε δυο συνεδριάσεις στις 21 και 22 Αυγούστου και προσανατολιζόμαστε σε απεργιακές κινητοποιήσεις και άλλες κινήσεις».
Η κυβέρνηση είχε πρωτοφέρει στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για την έρευνα από
τις αρχές του 2007. Είναι ένα νομοσχέδιο
ιδιωτικοποίησης της ΓΓΕΤ, της έρευνας στα
πανεπιστήμια, που πάει χέρι χέρι με το νό μο πλαίσιο της Γιαννάκου και την συνολική
προσπάθεια για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Τα νέα όργανα που δημιουργεί προβλέπεται να στελεχωθούν από εκπροσώπους του «επιχειρηματικού κόσμου» και της
κυβέρνησης «αναλόγων προσόντων» φυσικά. Γι’ αυτό το έχουν καταδικάσει και οι φοι τητές και οι πανεπιστημιακοί της ΠΟΣΔΕΠ.
Η Ευαγγελία Σοφούλη, γραμματέας του
Συλλόγου, είχε δηλώσει στην Εργατική Αλ ληλεγγύη της 11 Απρίλη στη διάρκεια της

προηγούμενης φάσης των κινητοποιήσεων
των εργαζόμενων: «Η ΓΓΕΤ είναι ο υπεύθυνος φορέας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της έρευνας στην Ελλάδα. Χρηματοδοτούμε δηλαδή όλα τα ερευνητικά προ γράμματα που γίνονται από Πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Εποπτεύουμε 16 ερευνητικά κέντρα σε όλη την
Ελλάδα, όπως το Παστέρ που φτιάχνει εμβόλια ή τον Δημόκριτο.
Το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να
περάσει ένα νέο νομοσχέδιο που στην ουσία ιδιωτικοποιεί τον τρόπο διαχείρισης των
ερευ νη τι κών προ γραμ μά των. Τα παίρ νει
από τη ΓΓΕΤ και ιδρύει έναν ιδιωτικό φορέα
ο οποίος δεν ξέρουμε πως θα διοικείται,
πως θα ελέγχεται, ποιοι θα είναι υπεύθυνοι.
Παίρνει από το δημόσιο την έρευνα και την
πηγαίνει σε χέρια που τα ίδια θα διαχειρίζονται την έρευνα, τα ίδια θα παίρνουν και τις
επιδοτήσεις.»

Oι εργαζόμενοι στη ΓΓET είχαν κάνει απεργία και πορεία
μαζί με τις φοιτητικές καταλήψεις στις 28 Mάρτη

Για την μετακίνηση
μιας τετραμελούς
οικογένειας
στην Kρήτη μπορεί
να χρειαστούν
έως και 500 ευρώ

O Mαγγίνας ονειρεύεται επιθέσεις στην ασφάλιση
Στην συνέντευξη που έδωσε στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»
της 28 Ιούλη ο υπουργός Απασχόλησης Μαγγίνας δηλώνει το εξής:
«Εχω πάντως την άποψη ότι η αναμόρφωση του ασφαλιστικού μας
συστήματος θα είναι από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει η κυβέρνηση στη βουλή μετά τις εκλογές.» Και σε ένα άλλο σημείο της
συνέντευξης δηλώνει ότι «η ανταπόκριση στην προσπάθεια εκμαίευσης δεσμεύσεων ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση θα καταγραφόταν ως έλλειψη σοβαρότητας». Με αυτό
το πλευρό να κοιμάται, θα μπορούσε να είναι η σύντομη απάντηση.
Το 2001 η προσπάθεια της κυβέρνησης Σημίτη να περάσει τη νεοφιλελεύθερη «μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού» κατέρρευσε με
τις γενικές πανεργατικές απεργίες του Απρίλη και του Μάη εκείνης
της χρονιάς. Από κει ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Σημίτη. Η ΝΔ ήρθε στην κυβέρνηση δίνοντας την υπόσχεση στην άρχου σα τάξη ότι θα προχωρήσει εκεί που δεν τα κατάφερε ο Σημίτης. Τα
σχέδιά της ανατράπηκαν από την αντίσταση των εργαζόμενων. Ο
νόμος που πέρασε ο Αλογοσκούφης το 2005 για το ασφαλιστικό

των τραπεζοϋπαλλήλων, ο «πιλότος» για μια συνολική επίθεση στο
ασφαλιστικό, έχει μείνει στα χαρτιά μετά την απεργία διαρκείας των
εργαζόμενων στις τράπεζες εκείνη τη χρονιά.
Ο Τσιτουρίδης διαδέχθηκε τον Παναγιωτόπουλο στο υπουργείο
Εργασίας για να δώσει νέα «ώθηση» στα αντεργατικά σχέδια για το
ασφαλιστικό. Βυθίστηκε στο σκάνδαλα της κερδοσκοπικής φούσκας των δομημένων ομολόγων που τίναξαν στον αέρα τα αποθεματικά των ταμείων. Αν νομίζει τώρα η κυβέρνηση ότι οι εργαζόμε νοι θα δεχτούν να κάνουν θυσίες την στιγμή που τα αρπακτικά της
αγοράς λεηλατούν τα ταμεία τους, τότε πράγματι πάσχει από έλλειψη σοβαρότητας.
Δεν χρειάζεται, όμως, να περιμένουμε με το «όπλο παρά πόδα»
για τη στιγμή που η όποια επόμενη κυβέρνηση θα αποφασίσει να
ανοίξει ξανά το μέτωπο του ασφαλιστικού. Εχουμε να οργανώσουμε τους αγώνες μας από τώρα. Στη διαδήλωση της ΔΕΘ θα διαδη λώσουμε ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ, και στα σχέδιά της για το
ασφαλιστικό. Οσο πιο πετυχημένη είναι αυτή η διαδήλωση, από τόσο καλύτερες θέσεις θα δώσουμε τη μάχη σε όλα τα μέτωπα.

600.000 στρέματα
στάχτη, 10 νεκροί,
εκατοντάδες
καμμένα σπίτια...

Δ

ιαστάσεις “Πάρνηθας” και ακόμα μεγαλύτερες έχουν πάρει
οι νέες καταστροφές από τις πυρκαγιές στην Aχαϊα και σε
όλη την Eλλάδα. Mετά τους τρεις εποχικούς πυροσβέστες
στο Pέθυμνο και τους δύο πιλότους του Kαναντέρ που συνετρίβη
στα Στύρα Eυβοίας, τρεις ακόμα άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί στο Aίγιο. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 10. Μέσα
σε λίγες μέρες, 600.000 στρέματα έχουν γίνει στάχτη.
Στην Αχαϊα, συνεργεία των δήμων μοιράζουν συσσίτια για τους
πυροπαθείς που έχουν μείνει κυριολεκτικά στο δρόμο. Οι υπολογισμοί που γίνονται από ειδικούς, ανεβάζουν στα 10 δισεκατομμύρια
ευρώ το κόστος της αποκατάστασης των καταστροφών. Την ίδια
στιγμή, τα στοιχειώδη μέτρα πρόληψης, που δεν πάρθηκαν, θα είχαν κοστίσει 100 εκατομμύρια ευρώ.
Διαστάσεις “Πάρνη θας” και ακόμα μεγαλύτερες έχει πάρει,
όμως, και η οργή του κόσμου για την κυβέρνηση Kαραμανλή. Tα
έκτακτα μέτρα και η ρωσική εναέρια βοήθεια δεν μπόρεσαν φυσικά να μετριάσουν την αγανάκτηση. Oλοι πλέον ζητάνε την παραίτηση του “πραίτορα” Πολύδωρα. «Μας δίνουν συγχαρητήρια για
τον τρόπο που αντιδράσαμε στις πυρκαγιές» δήλωσε ο Πολύδωρας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δεν είπε ποιοι δίνουν συγχαρητήρια: το πιθανότερο οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι τράπεζες
και οι άλλοι καταπατητές που κρύβονται πίσω από τους «μυστηριώδεις» εμπρηστές.

Eγκλημα
Tο τεράστιο οικολογικό έγκλημα των τελευταίων ημερών έδειξε
σε μαζική κλίμακα που οδηγεί η πολιτική της λιτότητας, των περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων. Oι τεράστιες ελλείψεις στην πυροσβεστική τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό, ο μικρός και
πεπαλαιωμένος στόλος των πυροσβεστικών αεροσκαφών, οι περικοπές των κονδυλίων για την προστασία των δασών με αντιπυρικά
έργα και άλλα μέτρα πρόληψης.
Τα στοιχεία και οι αποκαλύψεις αυτές τις μέρες πέφτουν βροχή
στις εφημερίδες. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής είναι μειωμένο
κατά 2.500 άτομα σε σχέση με το 2000. Από τα 82 πυροσβεστικά
οχήματα που καλύπτουν την Αττική, κινούνται μόνο τα 50 λόγω έλλειψης οδηγών και οι περιπολίες βγαίνουν με δυο αντί τρία άτομα
που είναι το κανονικό. Υπάρχουν 22 Καναντέρ. Ομως, τα 12 είναι
απαρχαιωμένα και επικίνδυνα και χρησιμοποιούνται σαν λύση έκτακτης ανάγκης. Τα υπόλοιπα δουλεύουν στο όριο της αντοχής της δικής τους και των πιλότων τους. Αυτή ήταν η αιτία για την πτώση του
Καναντέρ στα Στύρα, που στοίχισε τη ζωή των δυο πιλότων τους.
Τα Καναντέρ χρειάζονται συντήρηση κάθε 50 ώρες πτήσης. Επειδή είναι λίγα και οι ανάγκες τεράστιες, η συντήρηση γίνεται βιαστικά, τη νύχτα πολλές φορές. Η κυβέρνηση έχει να δίνει εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση και την ετοιμότητα των Μιράζ
και των F-16. Δεν έχει λίγα εκατομμύρια για την συντήρηση των Κα ναντέρ. Οσα κροκοδείλια δάκρυα να ρίχνει ο Καραμανλής και οι
υπουργοί του μπροστά στα φέρετρα, είναι οι ηθικοί αυτουργοί αυτού του εγκλήματος.
Η προσπάθεια του Kαραμανλή να δικαιολογήσει την καταστρο φή χρησιμοποιώντας τις “ακραίες καιρικές συνθήκες” με τον καύσωνα, έχει αποτύχει παταγωδώς. Tα καλοκαίρια του 2003 και του
2004 ο αριθμός των πυρκαγιών που ξέφευγαν από το έλεγχο είχε
μειωθεί δραματικά. Tότε, εν όψει των Oλυμπιακών Aγώνων, είχε
δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην πρόληψη, την ετοιμότητα και
την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Για να διεξαχθεί με επιτυχία “η
κορυφαία αθλητική διοργάνωση” και να μην χαλάσει η βιτρίνα της

Oι κόποι μιας ζωής χάθηκαν στις φωτιές που άνοιξαν οι
περικοπές του Kαραμανλή και του Πολύδωρα.

Περικοπές - Λιτότητα

Oι πραγματικοί
εμπρηστές !

χώρας, η κυβέρνηση είχε χρόνο και χρήμα. Aπό τη στιγμή, όμως,
που η αυλαία των Oλυμπιακών έπεσε, έπεσε και νέο κύμα λιτότητας και περικοπών.
Eίναι η ώρα το κίνημα που ξεδιπλώθηκε το προηγούμενο διάστημα ενάντια στην κυβέρνηση Kαραμανλή, να ξαναβγεί στους δρόμους ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά. Eίναι η στιγμή όλοι όσοι
ξεσηκώθηκαν ενάντια στο ξεπούλημα της παιδείας και της υγείας,
όλοι όσοι πάλεψαν ενάντια στα σκάνδαλα των ομολόγων, των υποκλοπών, των βασανισμών και των απαγωγών, όλοι όσοι πάλεψαν
για αυξήσεις και προσλήψεις ενάντια στη λιτότητα και τις περικοπές, να ξεσηκωθούν και πάλι ενάντια την εγκληματική πολιτική της

Tα “ακραία καιρικά φαινόμενα” εί ναι
πραγματικά. Aυτό που δείχνουν, όμως, είναι την άλλη όψη του συστήματος που η
κυ βέρ νη ση εξυ πη ρετεί. Tα δύο κύματα
καύσωνα που σάρωσαν τη νοτιοανατολική Eυ ρώ πη το τελευ ταίο διά στη μα και
που κατά γενική ομολογία έχουν μεγάλο
με ρίδιο στις πυρ κα γι ές τόσο προκα λώντας τις όσο και δυσκολεύοντας τις συνθήκες πυρόσβεσης, είναι οι πρώτες ενδείξεις για τις καταστροφικές συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής.
Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη χρονιά που
σημειώνονται υψηλές θερμοκρασίες στη
χώρα μας. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να περνάμε από ένα τουλάχιστον κύμα καύσω να. Eίναι η πρώτη χρονιά, όμως, που ο
καύσωνας χτύπησε δύο φορές σε διάστημα μό λις ενός μή να και εί ναι η πρω τη
χρονιά που άγγιξε τους 45 και 47 βαθμούς Kελσίου για τόσες πολλές ημέρες
και τις δύο φορές.
Tην ίδια στιγμή που ο καύσωνας έπλη-

κυβέρνησης προς το περιβάλλον.
H πρώτη μαζική απάντηση του κινήματος μπορεί και πρέπει να
δοθεί στις 8 Σεπτέμβρη στη διαδήλωση στη Διεθνή Eκθεση Θεσσαλονίκης. Eκεί που ο Kαραμανλής θα μοιράζει ψεύτικες προεκλογικές υποσχέσεις ενώ παράλληλα θα δίνει όρκους πίστης και αφοσίωσης στους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλοεργολάβους και τους τραπεζίτες. Mπορούμε όχι μόνο να τους χαλάσουμε
τη φιέστα, αλλά και να ανοίξουμε το δρόμο να απαλλαγούμε μια
και καλή από το καταστροφικό σύστημά τους.

ξε εμάς και τη γειτονιά μας -η Oυγγαρία
θρηνεί ήδη 500 νεκρούς, η Pουμανία 30η Aγγλία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς πλημμύρες που άφησαν 350 χιλιάδες ανθρώπους χωρίς πόσιμο νερό και 45
χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα για πολλές
ημέρες. Δεν ήταν τυχαία περιστατικά.
H τελευταία Eκθεση της Διακυβερνητικής Eπιτροπής του OHE για την Kλιματι κή Aλλαγή που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Φλεβάρη προειδοποιούσε για τα
όλο και πιο ακραία και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα που θα αντιμετωπίσουμε
λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Aυ ξη μέ νος αριθ μός τυ φώ νων, λιώ σι μο
πάγων, πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές,
ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών, λειψυδρία, πείνα. Oι προβλέψεις της έκθεσης έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματικότητα.
Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του
θερ μο κη πίου που προ κα λεί τα ακραία
καιρικά φαινόμενα, συνέχιζαν οι επιστήμονες, πρέπει όλα τα κράτη να μειώσουν

Λένα Bερδέ

τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα
από 50% έως και 85% μέχρι το 2050. Kαμιά κυβέρνηση όμως δεν δεσμεύεται σε
αυτόν, ούτε και σε κανέναν άλλο, στόχο.
Aκόμα και το Πρωτόκολλο του Kυότο που
ήταν πολύ πίσω των αναγκών αλλά υποτίθεται πως αποτελούσε ένα πρώτο βήμα
στη μεί ω ση των εκ πο μπών αε ρί ων του
θερμοκηπίου, έχει καταρρεύσει. Kαμιά
κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να συγκρουστεί με τα συμφέροντα των πολυεθνικών του πετρελαίου, των αυτοκινητοβιο μη χα νιών και των κα τα σκευα στι κών
εταιριών που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
H κυβέρνηση Kαραμανλή είναι μία από
αυτές. H χώρα μας καταλαμβάνει αυτή τη
στιγμή την 5η θέση ανάμεσα στις χώρες
που, ενώ υπέ γρα ψαν το Πρω τό κολ λο,
έχουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Eνώ υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 θα
ση μειώ σου με αύ ξη ση των ρύ πων κα τά
58% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

